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Emenda 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49 imħassar

Entità Ewropea għall-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
li mhumiex parti minn intrapriża 
integrata vertikalment jew li huma 
separati skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 35 [riformulazzjoni tad-Direttiva 
2009/72/KE kif proposta mill-COM(2016) 
864/2], għandhom jikkooperaw fil-livell 
tal-Unjoni bl-Entità Ewropea tal-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
(“l-entità tal-UE għad-DSO”), sabiex 
jippromwovu l-ikkompletar u l-
funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSO għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests.As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response).EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting.This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure
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Emenda 1362
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni (“l-entità tal-UEgħad-
DSO”), sabiex jippromwovu l-ikkompletar 
u l-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UEgħad-
DSOgħandhom jirreġistraw bħala membri 
tal-entità.

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni ("l-entità tal-UE għad-
DSOs"), sabiex jippromwovu l-
ikkompletar u l-funzjonament tas-suq 
intern tal-elettriku u biex jippromwovu l-
ġestjoni ottimali u t-tħaddim koordinat tas-
sistemi ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. 
L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSOs għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità. Għal kwistjonijiet ta' 
rilevanza transsettorjali, l-entità tal-UE 
għad-DSOs għall-operaturi tas-sistemi ta' 
distribuzzjoni tal-elettriku għandha 
tiżgura l-koordinazzjoni, b'mod indaqs, 
mal-operaturi tad-distribuzzjoni tal-gass 
rappreżentati minn kumitat permanenti sa 
meta tiġi stabbilita entità ekwivalenti li 
tirrappreżenta d-DSOs tal-gass u jkunu 
ġew iffissati l-modalitajiet għall-
koordinazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet.

Or. en

Emenda 1363
Morten Helveg Petersen

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 

L-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
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vertikalment jew li huma separati skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni (“l-entità tal-UE għad-
DSO”), sabiex jippromwovu l-ikkompletar 
u l-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSO għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità.

bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni ("l-entità tal-UEgħad-
DSOs"), sabiex jippromwovu l-
ikkompletar u l-funzjonament tas-suq 
intern tal-elettriku u biex jippromwovu l-
ġestjoni ottimali u t-tħaddim koordinat tas-
sistemi ta' trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. 
L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UEgħad-
DSOsgħandhom jirreġistraw bħala membri 
tal-entità.

Or. en

Emenda 1364
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni (“l-entità tal-UE għad-
DSO”), sabiex jippromwovu l-ikkompletar 
u l-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSO għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità.

L-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], jew 
li huma finanzjarjament separati u 
indipendenti għalkollox minn entitajiet 
relatati mal-enerġija skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu [50 c], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta' distribuzzjoni ("l-entità tal-UE għad-
DSOs"), sabiex jippromwovu l-
ikkompletar u l-funzjonament tas-suq 
intern tal-elettriku u biex jippromwovu l-
ġestjoni ottimali u t-tħaddim koordinat tas-
sistemi ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. 
L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSOs għandhom jirreġistraw bħala 
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membri tal-entità.

Or. en

Emenda 1365
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni (“l-entità tal-UEgħad-
DSO”), sabiex jippromwovu l-ikkompletar 
u l-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UEgħad-
DSOgħandhom jirreġistraw bħala membri 
tal-entità.

L-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni ("l-entità tal-UE għad-
DSOs"), sabiex jippromwovu l-
ikkompletar u l-funzjonament tas-suq 
intern tal-elettriku u biex jippromwovu l-
ġestjoni ottimali u t-tħaddim koordinat tas-
sistemi ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. 
L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSOs għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità. Il-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet għandu jiżgura r-
rappreżentanza ġeografika proporzjonali 
tad-DSOs fl-entità tal-UE għad-DSOs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jiġi żgurat li d-DSOs ikunu rappreżentati b'mod ġeografikament proporzjonali fl-
entità tal-UE għad-DSO b'tali mod li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tar-reġjuni rispettivi fit-tfassil 
ta' leġiżlazzjoni jew dokumenti rispettivi.

Emenda 1366
Miroslav Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni (“l-entità tal-UEgħad-
DSO”), sabiex jippromwovu l-ikkompletar 
u l-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UEgħad-
DSOgħandhom jirreġistraw bħala membri 
tal-entità.

L-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta' distribuzzjoni ("l-entità tal-UE għad-
DSOs"), sabiex jippromwovu l-
ikkompletar u l-funzjonament tas-suq 
intern tal-elettriku u biex jippromwovu l-
ġestjoni ottimali u t-tħaddim koordinat tas-
sistemi ta' trażmissjoni u ta' distribuzzjoni. 
L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSOs għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità. Il-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet għandu jiżgura r-
rappreżentanza ġeografika proporzjonali 
tad-DSOs fl-entità tal-UE għad-DSOs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jiġi żgurat li d-DSOs ikunu rappreżentati b'mod ġeografikament proporzjonali fl-
entità tal-UE għad-DSOs b'tali mod li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tar-reġjuni rispettivi fit-tfassil 
ta' leġiżlazzjoni jew dokumenti rispettivi.

Emenda 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni, 
inklużi l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni de minimis, għandhom 
jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni bl-Entità 
Ewropea tal-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni (“l-entità tal-UE għad-
DSO”), sabiex jippromwovu l-ikkompletar 
u l-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
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ta’ distribuzzjoni (“l-entità tal-UE għad-
DSO”), sabiex jippromwovu l-ikkompletar 
u l-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSO għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità.

u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSO għandhom id-dritt li jiġu 
rreġistrati bħala membri tal-entità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni ż-żgħar ma jistgħux jiġu esklużi mill-Entità 
Ewropea tal-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni.

Emenda 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni (“l-entità tal-UE għad-
DSO”), sabiex jippromwovu l-ikkompletar 
u l-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSO għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità.

L-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni ("l-entità tal-UE għad-
DSOs"), sabiex jippromwovu l-
ikkompletar u l-funzjonament tas-suq 
intern tal-elettriku u biex jippromwovu l-
ġestjoni ottimali u t-tħaddim koordinat tas-
sistemi ta' trażmissjoni u ta' distribuzzjoni
u jiskambjaw l-aħjar prattiki għall-isfidi 
differenti li l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni jiffaċċjaw fl-Unjoni, inkluża 
d-diġitalizzazzjoni tan-netwerks ta' 
distribuzzjoni, l-użu ta' grilji intelliġenti u 
s-sistemi ta' kejl intelliġenti.

Or. en
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Emenda 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni (“l-entità tal-UE għad-
DSO”), sabiex jippromwovu l-ikkompletar 
u l-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSO għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità.

L-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta' distribuzzjoni ("l-entità tal-UE għad-
DSOs"), sabiex jippromwovu l-
ikkompletar u l-funzjonament tas-suq 
intern tal-elettriku u biex jippromwovu l-
ġestjoni ottimali u t-tħaddim koordinat tas-
sistemi ta' trażmissjoni u ta' distribuzzjoni. 
L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSOs għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità. Il-membri reġistrati 
jistgħu jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSOs direttament jew ikunu 
rappreżentati mill-assoċjazzjoni 
nazzjonali jew Ewropea tal-għażla 
tagħhom.

Or. en

Emenda 1370
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2],
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni (“l-entità tal-UE għad-
DSO”), sabiex jippromwovu l-ikkompletar 
u l-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-

L-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni 
kollha għandhom jikkooperaw fil-livell tal-
Unjoni bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni ("l-entità tal-UE 
għad-DSOs"), sabiex jippromwovu l-
ikkompletar u l-funzjonament tas-suq 
intern tal-elettriku, jappoġġjaw l-iżvilupp 
ta' sistema tal-enerġija sostenibbli, 
deċentralizzata u aktar integrata u
jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta' 
trażmissjoni u ta' distribuzzjoni. L-
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tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSO għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità.

operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni u l-
assoċjazzjonijiet li jirrappreżentawhom 
fil-livell tal-Unjoni li jixtiequ 
jipparteċipaw fl-entità tal-UE għad-DSOs
għandhom jirreġistraw bħala membri tal-
entità.

Or. en

Emenda 1371
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni (“l-entità tal-UE għad-
DSO”), sabiex jippromwovu l-ikkompletar 
u l-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSO għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità.

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
mhumiex parti minn intrapriża integrata 
vertikalment jew li huma separati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 35 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta mill-COM(2016) 864/2], 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-Unjoni 
bl-Entità Ewropea tal-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni (“l-entità tal-UE għad-
DSO”), sabiex jippromwovu l-ikkompletar 
u l-funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSO huma intitolati li jiġu 
rreġistrati bħala membri tal-entità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-entità tal-UE għad-DSO għall-elettriku sejra tiżviluppa r-regoli għall- funzjonament tas-
suq intern, liema regoli, wara li jinġiebu fis-seħħ mill-Kummissjoni, sejrin ikunu applikabbli 
għal kull DSO irrispettivament mill-kobor jew mill-istruttura organizzazzjonali 
tiegħu.Għaldaqstant id-DSOs Ewropej kollha, inklużi DSOs de minimis, għandhom ikunu 
jistgħu jieħdu sehem fl-entità tal-UE għad-DSO għall-elettriku (filwaqt li l-parteċipazzjoni 
għandha tibqa' fakultattiva).
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Emenda 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha skont 
id-dritt tal-UE, l-entità tal-UE għad-DSO 
għandha taġixxi indipendentement mill-
interessi nazzjonali individwali jew mill-
interessi nazzjonali tal-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni u għandha 
tikkontribwixxi għall-kisba effiċjenti u 
sostenibbli tal-objettivi stabbiliti fil-qafas 
tal-politika għall-enerġija u l-klima li 
jkopri l-perjodu mill-2020 sal-2030, b'mod 
partikolari billi tikkontribwixxi għall-
integrazzjoni effiċjenti tal-elettriku 
ġġenerat mis-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli u għaż-żieda fl-effiċjenza 
enerġetika.

Or. en

Emenda 1373
Morten Helveg Petersen

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-DSOs ta' kull pajjiż għandhom 
jingħataw l-opportunità li jeleġġu 
rappreżentant nazzjonali tad-DSOs li jkun 
responsabbli mill-koordinazzjoni tal-
kontributi, il-ħatra tal-esperti fil-gruppi 
ta' ħidma u l-votazzjonijiet.

Or. en

Emenda 1374
Morten Helveg Petersen

Proposta għal regolament
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Artikolu 49 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ippeżar tal-voti fost ir-rappreżentanti 
tad-DSOs għandu jkun f'konformità mal-
proċedura tal-votazzjoni tal-Kunsill kif 
definita fl-Artikolu 16(4) tat-Trattat 
konsolidat tal-Unjoni Ewropea, kif 
emendat mit-Trattat ta' Lisbona 
("maġġoranza doppja").

Or. en

Emenda 1375
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 49a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49a

Kompiti tal-Forum Konsultattiv

1.Il-kompitu tal-membri tal-Forum 
Konsultattiv għandu jkun li jagħtu pariri 
lill-Kummissjoni dwar kwistjonijiet 
relatati mal-operat u l-ġestjoni tan-
netwerks ta' distribuzzjoni.

2.Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta lill-
Forum Konsultattiv dwar kwalunkwe 
kwistjoni relatata mal-implimentazzjoni 
ta' dan ir-Regolament u mar-
riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif propost mill-COM(2016) 864/2 u fir-
rigward tal-adozzjoni tal-kodiċijiet tan-
netwerk u l-linji gwida msemmija fl-
Artikolu 54.Il-Kummissjoni u l-Aġenzija 
jistgħu jikkonsultaw lill-Forum 
Konsultattiv fir-rigward ta' miżuri oħrajn 
ukoll.

3.Il-Forum Konsultattiv jista':

(a) jiżviluppa l-aħjar prattiki, fuq 
inizjattiva proprja jew fuq talba min-naħa 
tal-Kummissjoni jew tal-Aġenzija, dwar 
kwistjonijiet relatati mal-iżvilupp tar-
rispons fin-naħa tad-domanda, l-
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integrazzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, il-ġenerazzjoni distribwita u 
riżorsi oħrajn inkorporati fin-netwerk ta' 
distribuzzjoni;

(b) jgħarraf lill-Kummissjoni jew lill-
Aġenzija bi problemi b'rabta ma-
implimentazzjoni tal-kodiċijiet tan-
netwerk imsemmija fl-Artikolu 54 u 
jagħmel rakkomandazzjonijiet u 
suġġerimenti li jindirizzaw problemi bħal 
dawn lill-Kummissjoni jew lill-Aġenzija;

(c) iwettaq kwalunkwe attività oħra 
meħtieġa biex iwettaq il-funzjoni 
tiegħu.Il-Forum Konsultattiv għandu 
jgħarraf lill-Kummissjoni bl-attivitajiet 
tiegħu.

Or. en

Emenda 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 49a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49a

Sħubija fl-entità Ewropea għall-operaturi 
tas-sistemi ta' distribuzzjoni (l-entità tal-

UE għad-DSOs)

Il-parteċipazzjoni tal-operaturi tas-sistemi 
ta' distribuzzjoni individwali fl-entità tal-
UE għad-DSOs għandha tkun volontarja.

L-operaturi tas-sistemi ta' distribuzzjoni li 
jkunu jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-
UE għad-DSOs għandhom jirreġistraw 
bħala membri tal-entità tal-UE għad-
DSOs.

L-entità tal-UE għad-DSOs għandha 
tiżgura t-trattament ekwu tal-operaturi 
tas-sistemi ta' distribuzzjoni membri 
kollha irrispettivament mid-daqs 
tagħhom.
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L-entità tal-UE għad-DSOs għandha 
tiżgura li DSOs iżgħar jew indipendenti 
jkunu rappreżentati b'mod adegwat, anke 
fil-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Or. en

Emenda 1377
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 49a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49a

Forum Konsultattiv

Il-Kummissjoni għandha twaqqaf Forum 
Konsultattiv dwar l-operat u l-ġestjoni 
tan-netwerks ta' distribuzzjoni.Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-Forum 
Konsultattiv josserva parteċipazzjoni 
bilanċjata tal-partijiet interessati kollha 
kkonċernati bl-operat u l-ġestjoni tan-
netwerks ta' distribuzzjoni, bħall-
operaturi tas-sistema, l-utenti tas-sistema, 
l-aggregaturi, l-assoċjazzjonijiet tal-
industrija rilevanti, il-gruppi ambjentali u 
l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi.Ir-
regoli ta' proċedura tal-Forum għandhom 
ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minflok titlob it-twaqqif ta' entità tal-UE għad-DSO, il-Kummissjoni għandha toħloq Forum 
Konsultattiv dwar l-operat u l-ġestjoni tan-netwerks ta' distribuzzjoni.Il-Forum Konsultattiv 
inaqqas b'mod sinifikanti r-riskju tal-awtoregolamentazzjoni tad-DSOs minħabba n-natura 
purament konsultattiva tiegħu.Barra minn hekk, il-Forum Konsultattiv ikun fih firxa usa' ta' 
partijiet ikkonċernati.

Emenda 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
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Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50 imħassar

L-istabbiliment tal-entità tal-UE għad-
DSO għall-elettriku

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul fis-
seħħ], l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, bl-appoġġ amministrattiv 
tal-Aġenzija, għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija l-abbozz tal-
istatuti, lista tal-membri rreġistrati, l-
abbozz tar-regoli ta’ proċedura, inklużi r-
regoli tal-proċeduri tal-konsultazzjoni 
mal-ENTSO tal-elettriku u partijiet 
ikkonċernati oħra u r-regoli għall-
iffinanzjar tal-entità tal-UE għad-DSO.

2. Fi żmien xahrejn mill-wasla tagħhom, 
l-Aġenzija, wara li tikkonsulta 
formalment lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw il-partijiet ikkonċernati 
kollha, b’mod partikolari lill-utenti tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, għandha tagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-abbozz 
tal-istatuti, il-lista tal-membri u l-abbozz 
tar-regoli ta’ proċedura.

3. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
opinjoni dwar l-abbozz tal-istatuti, il-lista 
tal-membri u l-abbozz tar-regoli ta’ 
proċedura filwaqt li tqis l-opinjoni tal-
Aġenzija prevista fil-paragrafu 2 u fi 
żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
opinjoni tal-Aġenzija.

4. Fi żmien tliet xhur mill-wasla tal-
opinjoni pożittiva tal-Kummissjoni, l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu entità tal-UE 
għad-DSO u jadottaw u jippubblikaw l-
istatuti u r-regoli ta’ proċedura tagħha.

5. Id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija f’każ ta’ 
bidliet fihom jew f’każ ta’ talba motivata 
tal-Kummissjoni jew tal-Aġenzija. L-
Aġenzija u l-Kummissjoni għandhom 
jagħtu l-opinjoni tagħhom f’konformità 
mal-proċess stabbilit fil-paragrafi 2 sa 4.
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6. Il-kostijiet relatati mal-attivitajiet tal-
entità tal-UE għad-DSO għandhom 
jiġġarbu mill-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni li huma membri rreġistrati 
u għandhom jitqiesu fil-kalkolu tat-tariffi. 
L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
japprovaw dawn il-kostijiet biss jekk 
ikunu raġonevoli u proporzjonati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għall-ħolqien ta' entità tal-UE għad-DSO għandha tiġi abbandunata sabiex jiġu 
eliminati r-riskji ta' kunflitti ta' interess.Din l-emenda tippromwovi l-konsistenza ma' emendi 
oħrajn.

Emenda 1379
Morten Helveg Petersen

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Fi żmien [OP:xahrejn wara d-dħul 
fis-seħħ], kull Stat Membru għandu 
jiżgura li l-operaturi tas-sistemi ta' 
distribuzzjoni tal-Istati Membri jingħataw 
l-opportunità li jeleġġu rappreżentant 
nazzjonali tad-DSOs għall-entità tal-UE 
għad-DSOs b'mod ġust u trasparenti.L-
Istat Membru għandu jiżgura li r-
rappreżentant jiġi rielett kull sentejn u fuq 
talba ta' maġġoranza tal-operaturi tas-
sistemi ta' distribuzzjoni tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 1380
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, bl-appoġġ amministrattiv 
tal-Aġenzija, għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija l-abbozz tal-
istatuti, lista tal-membri rreġistrati, l-
abbozz tar-regoli ta’ proċedura, inklużi r-
regoli tal-proċeduri tal-konsultazzjoni 
mal-ENTSO tal-elettriku u partijiet 
ikkonċernati oħra u r-regoli għall-
iffinanzjar tal-entità tal-UE għad-DSO.

imħassar

Or. en

Emenda 1381
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, bl-appoġġ amministrattiv 
tal-Aġenzija, għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija l-abbozz tal-
istatuti, lista tal-membri rreġistrati, l-
abbozz tar-regoli ta’ proċedura, inklużi r-
regoli tal-proċeduri tal-konsultazzjoni mal-
ENTSO tal-elettriku u partijiet 
ikkonċernati oħra u r-regoli għall-
iffinanzjar tal-entità tal-UEgħad-DSO.

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, bl-appoġġ amministrattiv 
tal-Aġenzija, għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija l-abbozz tad-
deskrizzjoni ta' struttura ta' governanza li 
tiggarantixxi rappreżentazzjoni ġusta u 
bbilanċjata tal-interessi bejn il-membri u 
l-Istati Membri. Dan għandu jinkludi l-
abbozz tal-istatuti, lista tal-membri 
rreġistrati, l-abbozz tar-regoli ta' proċedura, 
inklużi r-regoli tal-proċeduri tal-
konsultazzjoni mal-ENTSO tal-elettriku u 
partijiet ikkonċernati oħra u r-regoli għall-
iffinanzjar tal-entità tal-UE għad-DSOs.

Or. en

Emenda 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, bl-appoġġ amministrattiv 
tal-Aġenzija, għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija l-abbozz tal-
istatuti, lista tal-membri rreġistrati, l-
abbozz tar-regoli ta’ proċedura, inklużi r-
regoli tal-proċeduri tal-konsultazzjoni mal-
ENTSO tal-elettriku u partijiet 
ikkonċernati oħra u r-regoli għall-
iffinanzjar tal-entità tal-UE għad-DSO.

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], il-membri reġistrati, billi 
jipparteċipaw direttament jew ikunu 
rappreżentati mill-assoċjazzjonijiet 
nazzjonali jew Ewropej tal-għażla 
tagħhom, bl-appoġġ amministrattiv tal-
Aġenzija, għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija l-abbozz tal-
istatuti, lista tal-membri rreġistrati, l-
abbozz tar-regoli ta' proċedura, inklużi r-
regoli tal-proċeduri tal-konsultazzjoni mal-
ENTSO-E u partijiet ikkonċernati oħra u r-
regoli għall-iffinanzjar tal-entità tal-UE 
għad-DSOs.

Or. en

Emenda 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, bl-appoġġ amministrattiv 
tal-Aġenzija, għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija l-abbozz tal-
istatuti, lista tal-membri rreġistrati, l-
abbozz tar-regoli ta’ proċedura, inklużi r-
regoli tal-proċeduri tal-konsultazzjoni mal-
ENTSO tal-elettriku u partijiet 
ikkonċernati oħra u r-regoli għall-
iffinanzjar tal-entità tal-UEgħad-DSO.

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, bl-appoġġ amministrattiv 
tal-Aġenzija, għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija l-abbozz tal-
istatuti, lista tal-membri rreġistrati, l-
abbozz tar-regoli ta' proċedura, inklużi r-
regoli tal-proċeduri tal-konsultazzjoni mal-
ENTSO tal-elettriku u partijiet 
ikkonċernati oħra, il-proċeduri tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet u r-regoli għall-iffinanzjar 
tal-entità tal-UE għad-DSOs.

Or. en

Emenda 1384
Morten Helveg Petersen

Proposta għal regolament
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Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, bl-appoġġ amministrattiv 
tal-Aġenzija, għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija l-abbozz tal-
istatuti, lista tal-membri rreġistrati, l-
abbozz tar-regoli ta’ proċedura, inklużi r-
regoli tal-proċeduri tal-konsultazzjoni mal-
ENTSO tal-elettriku u partijiet 
ikkonċernati oħra u r-regoli għall-
iffinanzjar tal-entità tal-UE għad-DSO.

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], ir-rappreżentanti nazzjonali tad-
DSOs, bl-appoġġ amministrattiv tal-
Aġenzija, għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija l-abbozz tal-
istatuti, lista tal-membri rreġistrati, l-
abbozz tar-regoli ta' proċedura, inklużi r-
regoli tal-proċeduri tal-konsultazzjoni mal-
ENTSO tal-elettriku u partijiet 
ikkonċernati oħra u r-regoli għall-
iffinanzjar tal-entità tal-UE għad-DSOs.

Or. en

Emenda 1385
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, bl-appoġġ amministrattiv 
tal-Aġenzija, għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija l-abbozz tal-
istatuti, lista tal-membri rreġistrati, l-
abbozz tar-regoli ta’ proċedura, inklużi r-
regoli tal-proċeduri tal-konsultazzjoni 
mal-ENTSO tal-elettriku u partijiet 
ikkonċernati oħra u r-regoli għall-
iffinanzjar tal-entità tal-UE għad-DSO.

1. L-operaturi tas-sistemi ta' 
distribuzzjoni għandhom jikkooperaw fil-
livell tal-Unjoni biex jikkontribwixxu 
għat-twettiq tal-objettivi tal-UE dwar l-
enerġija u l-klima, inkluża l-integrazzjoni 
ta' livelli għoljin ta' elettriku ġġenerat 
minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, 
jippromwovu t-tlestija u l-funzjonament 
tas-suq intern tal-elettriku, u jippromwovu 
l-ġestjoni ottimali u t-tħaddim koordinat 
tas-sistemi ta' trażmissjoni u ta' 
distribuzzjoni.

Or. en

Emenda 1386
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien xahrejn mill-wasla 
tagħhom, l-Aġenzija, wara li tikkonsulta 
formalment lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw il-partijiet ikkonċernati 
kollha, b’mod partikolari lill-utenti tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, għandha tagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-abbozz 
tal-istatuti, il-lista tal-membri u l-abbozz 
tar-regoli ta’ proċedura.

imħassar

Or. en

Emenda 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien xahrejn mill-wasla 
tagħhom, l-Aġenzija, wara li tikkonsulta 
formalment lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw il-partijiet ikkonċernati 
kollha, b’mod partikolari lill-utenti tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, għandha tagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-abbozz 
tal-istatuti, il-lista tal-membri u l-abbozz 
tar-regoli ta’ proċedura.

2. Fi żmien xahrejn mill-wasla 
tagħhom, l-Aġenzija, wara li tikkonsulta 
formalment lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw il-partijiet ikkonċernati 
kollha, b'mod partikolari lill-utenti tas-
sistema ta' distribuzzjoni, għandha tagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-abbozz 
tal-istatuti, il-lista tal-membri u l-abbozz 
tar-regoli ta' proċedura, billi tqis b'mod 
partikolari r-regoli relatati mal-
indipendenza tal-entità tal-UE għad-DSO 
mill-membri tagħha, il-prevenzjoni tal-
kunflitti ta' interess, u l-ħtieġa li tiżgura 
rappreżentanza ġeografikament bilanċjata 
u trattament ekwu fost il-Membri tagħha, 
b'mod partikolari fir-rigward ta' operaturi 
ta' sistemi ta' distribuzzjoni żgħar jew 
indipendenti.

Or. en

Emenda 1388
Claude Turmes
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien xahrejn mill-wasla 
tagħhom, l-Aġenzija, wara li tikkonsulta 
formalment lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw il-partijiet ikkonċernati 
kollha, b’mod partikolari lill-utenti tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, għandha tagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-abbozz 
tal-istatuti, il-lista tal-membri u l-abbozz 
tar-regoli ta’ proċedura.

2. L-operaturi tas-sistemi ta' 
distribuzzjoni li josservaw il-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikolu 50c (ġdid) jistgħu 
jistabbilixxu ruħhom f'entità Ewropea 
komuni għall-operaturi tas-sistemi ta' 
distribuzzjoni fil-qasam tal-elettriku 
("entità tal-UE għad-DSOs") strutturata 
bl-appoġġ amministrattiv tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien xahrejn mill-wasla 
tagħhom, l-Aġenzija, wara li tikkonsulta 
formalment lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw il-partijiet ikkonċernati 
kollha, b’mod partikolari lill-utenti tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, għandha tagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-abbozz 
tal-istatuti, il-lista tal-membri u l-abbozz 
tar-regoli ta’ proċedura.

2. Fi żmien xahrejn mill-wasla 
tagħhom, l-Aġenzija, wara li tikkonsulta 
formalment lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw il-partijiet ikkonċernati 
kollha, b'mod partikolari lill-utenti tas-
sistema ta' distribuzzjoni u l-
organizzazzjonijiet tal-ħarsien tal-
konsumatur, għandha tagħti opinjoni lill-
Kummissjoni dwar l-abbozz tal-istatuti, il-
lista tal-membri u l-abbozz tar-regoli ta' 
proċedura.

Or. en

Emenda 1390
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
opinjoni dwar l-abbozz tal-istatuti, il-lista 
tal-membri u l-abbozz tar-regoli ta’ 
proċedura filwaqt li tqis l-opinjoni tal-
Aġenzija prevista fil-paragrafu 2 u fi 
żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
opinjoni tal-Aġenzija.

imħassar

Or. en

Emenda 1391
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
opinjoni dwar l-abbozz tal-istatuti, il-lista
tal-membri u l-abbozz tar-regoli ta’ 
proċedura filwaqt li tqis l-opinjoni tal-
Aġenzija prevista fil-paragrafu 2 u fi 
żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
opinjoni tal-Aġenzija.

3. L-entità tal-UE għad-DSOs
għandha tippreżenta lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija l-abbozz tal-istatuti, lista tal-
membri rreġistrati, l-abbozz tar-regoli ta' 
proċedura, inklużi r-regoli tal-proċeduri 
tal-konsultazzjoni mal-ENTSO tal-
elettriku u partijiet ikkonċernati oħra u r-
regoli għall-iffinanzjar tal-entità tal-UE 
għad-DSOs.

Or. en

Emenda 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
opinjoni dwar l-abbozz tal-istatuti, il-lista 
tal-membriul-abbozz tar-regoli ta’ 
proċedura filwaqt li tqis l-opinjoni tal-

3. Il-Kummissjoni għandha tagħti 
opinjoni dwar l-abbozz tal-istatuti, il-lista 
tal-membri, l-abbozz tar-regoli ta' 
proċedura u l-proċedura tat-teħid tad-



AM\1134764MT.docx 23/124 PE610.751v01-00

MT

Aġenzija prevista fil-paragrafu 2 u fi żmien 
tliet xhur minn meta tirċievi l-opinjoni tal-
Aġenzija.

deċiżjonijiet filwaqt li tqis l-opinjoni tal-
Aġenzija prevista fil-paragrafu 2 u fi żmien 
tliet xhur minn meta tirċievi l-opinjoni tal-
Aġenzija.

Or. en

Emenda 1393
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fi żmien tliet xhur mill-wasla tal-
opinjoni pożittiva tal-Kummissjoni, l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu entità tal-UE 
għad-DSO u jadottaw u jippubblikaw l-
istatuti u r-regoli ta’ proċedura tagħha.

imħassar

Or. en

Emenda 1394
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fi żmien tliet xhur mill-wasla tal-
opinjoni pożittiva tal-Kummissjoni, l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu entità tal-UE 
għad-DSO u jadottaw u jippubblikaw l-
istatuti u r-regoli ta’ proċedura tagħha.

4. Fi żmien xahrejn mill-wasla, l-
Aġenzija, wara li tikkonsulta formalment 
lill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
il-partijiet ikkonċernati kollha, b'mod 
partikolari l-utenti tas-sistemi ta' 
distribuzzjoni, għandha tagħti opinjoni 
lill-Kummissjoni dwar l-abbozz tal-
istatuti, il-lista tal-membri u l-abbozz tar-
regoli ta' proċedura li jistabbilixxu tal-
inqas Assemblea Ġenerali, Bord tad-
Diretturi, Kunsill Konsultattiv 
Indipendenti, Segretarju Ġenerali u 
Segretarjat u jkunu konformi mal-
prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 50a (ġdid).
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Or. en

Emenda 1395
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-dokumenti msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu ppreżentati 
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija f’każ ta’ 
bidliet fihom jew f’każ ta’ talba motivata 
tal-Kummissjoni jew tal-Aġenzija. L-
Aġenzija u l-Kummissjoni għandhom 
jagħtu l-opinjoni tagħhom f’konformità 
mal-proċess stabbilit fil-paragrafi 2 sa 4.

imħassar

Or. en

Emenda 1396
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-dokumenti msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu ppreżentati 
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija f’każ ta’ 
bidliet fihom jew f’każ ta’ talba motivata 
tal-Kummissjoni jew tal-Aġenzija. L-
Aġenzija u l-Kummissjoni għandhom 
jagħtu l-opinjoni tagħhom f’konformità 
mal-proċess stabbilit fil-paragrafi 2 sa 4.

imħassar

Or. en

Emenda 1397
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kostijiet relatati mal-attivitajiet 
tal-entità tal-UE għad-DSO għandhom 
jiġġarbu mill-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni li huma membri rreġistrati 
u għandhom jitqiesu fil-kalkolu tat-tariffi. 
L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
japprovaw dawn il-kostijiet biss jekk 
ikunu raġonevoli u proporzjonati.

imħassar

Or. en

Emenda 1398
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kostijiet relatati mal-attivitajiet 
tal-entità tal-UEgħad-DSOgħandhom 
jiġġarbu mill-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni li huma membri rreġistrati u 
għandhom jitqiesu fil-kalkolu tat-tariffi. L-
awtoritajiet regolatorji għandhom 
japprovaw dawn il-kostijiet biss jekk ikunu 
raġonevoli u proporzjonati.

6. Il-kostijiet relatati mal-attivitajiet 
tal-entità tal-UE għad-DSOs għandhom 
jiġġarbu mill-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni li huma membri rreġistrati u 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala kostijiet 
eliġibbli u jitqiesu fil-kalkolu tat-tariffi
min-naħa tal-awtorità regolatorja. L-
awtoritajiet regolatorji għandhom 
japprovaw dawn il-kostijiet biss jekk ikunu 
raġonevoli u proporzjonati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Artikolu:il-kostijiet relatati mal-parteċipazzjoni tad-DSOs fl-entità tal-UE għad-
DSOs għanhom jitqiesu bħala kostijiet eliġibbli min-naħa tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u għandhom jiġu rikonoxxuti konsegwentement fit-tariffi.Inkella nirriskjaw 
niddiżinċentivaw lid-DSOs milli jkunu membri tal-entità tal-UE għad-DSO.

Emenda 1399
Morten Helveg Petersen
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Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kostijiet relatati mal-attivitajiet 
tal-entità tal-UE għad-DSO għandhom 
jiġġarbu mill-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni li huma membri rreġistrati u 
għandhom jitqiesu fil-kalkolu tat-tariffi. L-
awtoritajiet regolatorji għandhom 
japprovaw dawn il-kostijiet biss jekk ikunu 
raġonevoli u proporzjonati.

6. Il-kostijiet relatati mal-attivitajiet 
tal-entità tal-UE għad-DSOs għandhom 
jiġġarbu mill-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni Ewropej kollha u għandhom 
jitqiesu fil-kalkolu tat-tariffi. L-awtoritajiet 
regolatorji għandhom japprovaw dawn il-
kostijiet biss jekk ikunu raġonevoli u 
proporzjonati.

Or. en

Emenda 1400
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 50a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50a

Regoli u proċeduri għall-entità tal-UE 
għad-DSOs għall-elettriku

1. L-istatuti u r-regoli ta' proċedura għall-
entità tal-UE għad-DSOs adottati skont l-
Artikolu 50 għandhom iħarsu l-prinċipji 
organizzattivi li ġejjin:

(a) il-parteċipazzjoni fil-ħidma tal-entità 
tal-UE għad-DSOs hija limitata għall-
membri reġistrati;

(b) id-deċiżjonijiet strateġiċi dwar l-
attivitajiet tal-entità tal-UE għad-DSOs, 
kif ukoll il-linji gwida għall-Bord tad-
Diretturi, jiġu adottati mill-Assemblea 
Ġenerali;

(c) id-deċiżjonijiet tal-Assemblea Ġenerali 
jiġu adottati b'65 % tal-voti mitfugħa mill-
membri bbażati f'tal-inqas 55 % tal-Istati 
Membri;

(d) id-deċiżjonijiet tal-Assemblea Ġenerali 
jistgħu jitwaqqfu b'35 % tal-voti mitfugħa 



AM\1134764MT.docx 27/124 PE610.751v01-00

MT

mill-membri bbażati f'tal-inqas erba' Stati 
Membri;

(e) il-Bord tad-Diretturi jiġi elett mill-
Assemblea Ġenerali għal mandat 
ta' mhux aktar minn 4 snin, li jista' 
jiġġedded darba;

(f) il-Bord tad-Diretturi jinnomina lill-
President u lit-tliet viċi Presidenti minn 
fost il-membri tiegħu;

(g) il-kooperazzjoni bejn id-DSOs u t-
TSOs skont l-Artikoli 52 u 53 titmexxa 
mill-Bord tad-Diretturi;

(h) id-deċiżjonijiet tal-Bord tad-Diretturi 
jiġu adottati b'maġġoranza sempliċi ta' 
11-il vot jew b'maġġoranza kwalifikata ta' 
15-il vot;

(i) is-Segretarju Ġenerali jinħatar mill-
Assemblea Ġenerali minn fost il-membri 
tiegħu għal mandat ta' erba' snin, li jista' 
jiġġedded darba;

(j) il-Gruppi tal-Esperti jinħatru mill-
Assemblea Ġenerali.

2. L-istatuti u r-regoli ta' proċedura tal-
entità tal-UE għad-DSOs adottati skont l-
Artikolu 50 għandhom iħarsu t-trattament 
ġust u proporzjonat tal-membri tagħha u 
jirriflettu l-istruttura ġeografika u 
ekonomika diversifikata tal-membri 
tagħha.B'mod partikolari, il-proċeduri 
għandhom jaraw li:

(a) l-għadd ta' drittijiet tal-vot fl-
Assemblea Ġenerali jiġi assenjat lill-
membri tagħha abbażi ta' kriterji oġġettivi 
u trasparenti li jirriflettu l-ambitu tal-
attività ekonomika tagħhom;

(b) il-Bord tad-Diretturi jkun kompost 
mill-President tal-Bord u minn 19-
il rappreżentant tal-membri, li 
minnhom: 10 jkunu rappreżentanti ta' 
membri b'aktar minn miljun utent tal-
grilja;5 jkunu rappreżentanti ta' membri 
b'aktar minn 100 000 u inqas minn 
miljun utent tal-grilja;u 5 jkunu 
rappreżentanti ta' membri b'inqas 
minn 100 000 utent tal-grilja;

(c) il-Bord tad-Diretturi għandu 
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jikkonsisti f'aktar minn 3 rappreżentanti 
tal-membri bbażati fl-istess Stat Membru;

(d) il-viċi Presidenti tal-Bord għandhom 
jiġu nominati minn fost ir-rappreżentanti 
tal-membri ta' kull grupp li jirrappreżenta
l-għadd rispettiv ta' utenti tal-grilja;

3.3. L-istatuti u r-regoli ta' proċedura 
għall-entità tal-UE għad-DSOs adottati 
skont l-Artikolu 50 għandhom jiżguraw il-
funzjonament tajjeb tal-Kunsill 
Konsultattiv Indipendenti u b'mod 
partikolari li:

(a) il-Kunsill Konsultattiv Indipendenti 
jkun kompost minn rappreżentati tal-
utenti tas-sistema, l-utenti finali u 
kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti 
oħra;

(b) jaħdem fuq l-identifikazzjoni tal-aħjar 
prattiki għall-kompiti deskritti fl-
Artikolu 51;

(c) jikkontribwixxi għall-ħidma tal-entità 
tal-UE għad-DSOs u b'mod partikolari l-
kontribut tagħha għat-tfassil tal-kodiċijiet 
tan-netwerk, il-programm ta' ħidma 
annwali u r-rapportar annwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa konsegwenza loġika tat-twaqqif ta' entità tal-UE għad-DSOs fl-Artikolu 
preċedenti.

Emenda 1401
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 50b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50b

Is-sorveljanza tal-entità tal-UE għad-
DSOs min-naħa tal-Aġenzija

1.Fit-tħejjija tal-proposti skont il-kompiti 
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msemmija fl-Artikolu 51, l-entità tal-UE 
għad-DSOs għandha tippreżenta lill-
Aġenzija l-abbozz tat-testi tal-proposti.Fi 
żmien xahrejn minn meta tirċevihom, l-
Aġenzija għandha tagħti opinjoni lill-
entità tal-UE għad-DSOs u tipproponi 
emendi.Jekk l-opinjoni tkun negattiva, l-
entità tal-UE għad-DSOs għandha 
tipproponi verżjoni riveduta tat-test.

2. Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
affettwata mid-deċiżjoni tista' tippreżenta 
appell lill-Aġenzija kontra deċiżjoni 
meħuda mill-entità tal-UE għad-DSOs 
jekk l-entità fil-fatt ikollha setgħat 
deċiżjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa konsegwenza loġika tat-twaqqif ta' entità tal-UE għad-DSOs fl-
Artikolu 50.

Emenda 1402
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 50c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50c

Parteċipazzjoni tal-operaturi tas-sistemi 
ta' distribuzzjoni

1.Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza tal-
entità tal-UE għad-DSOs, l-operaturi tas-
sistemi tad-distribuzzjoni kollha 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li 
ġejjin sabiex isiru membri tal-entità tal-
UE għad-DSOs:

(a) l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni 
għandhom iwaqqfu u jimplimentaw 
programm li jistipula l-miżuri meħuda 
sabiex jiġi żgurat li tkun eskluża mġiba 
diskriminatorja, u jiżguraw li l-
konformita ma' dan il-programm tkun 
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sorveljata kif xieraq.Il-programm ta' 
konformità għandu jistabbilixxi l-obbligi 
speċifiċi tal-impjegati biex jintlaħqu dawk 
l-objettivi.Huwa għandu jkun suġġett 
għall-approvazzjoni mill-awtorità 
regolatorja.Mingħajr preġudizzju għas-
setgħat tar-regolatur nazzjonali, il-
konformità mal-programm għandha tiġi 
sorveljata b'mod indipendenti minn 
uffiċjal għall-konformità;

(b) l-operatur tas-sistema 
ta' distribuzzjoni għandu jinforma lill-
awtorità regolatorja bir-riżorsi finanzjarji 
disponibbli għal proġetti futuri ta' 
investiment u/jew għas-sostituzzjoni ta' 
assi eżistenti.

2.L-operaturi tas-sistemi ta' distribuzzjoni 
li huma parti minn impriża integrata 
vertikalment għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet addizzjonali li ġejjin 
sabiex isiru membri tal-entità tal-UE 
għad-DSOs:

(a) l-istruttura ġenerali tal-ġestjoni u l-
istatuti korporattivi tal-operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni għandha tiżgura 
l-indipendenza effettiva tal-operatur tas-
sistema ta' trażmissjoni.L-impriża 
integrata vertikalment ma għandiex 
tiddetermina direttament jew 
indirettament il-kondotta kompetittiva tal-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni fir-
rigward tal-attivitajiet ta' kuljum tal-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni u l-
ġestjoni tan-network, jew fir-rigward tal-
attivitajiet meħtieġa għall-iżvilupp tan-
netwerk;

(b) l-operatur tas-sistema ta' 
distribuzzjoni ma għandux jiddiskrimina 
kontra persuni jew entitajiet differenti u 
ma għandux jillimita, ifixkel 
jew jimpedixxi l-kompetizzjoni fil-
ġenerazzjoni jew fil-provvista;

(c) l-operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni 
jista', madankollu, jipprovdi servizzi lill-
impriża integrata vertikalment sakemm il-
forniment ta' dawn is-servizzi ma 
jiddiskriminax fost l-utenti tas-sistema, 
ikun disponibbli għall-utenti kollha tas-
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sistema bl-istess termini u kundizzjonijiet 
u ma jillimitax, ma jfixkilx u 
ma jimpedixxix il-kompetizzjoni fil-
ġenerazzjoni jew fil-provvista;

(d) l-operatur tas-sistema 
ta' distribuzzjoni għandu jkollu s-setgħa li 
jagħmel il-flus fis-suq tal-kapital b'mod 
partikolari permezz tas-self u ż-żieda fil-
kapital;

(e) kwalunkwe relazzjoni kummerċjali u 
finanzjarja bejn l-impriża integrata 
vertikalment u l-operatur tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, inkluż is-self mill-operatur 
tas-sistema ta' distribuzzjoni lill-impriża 
integrata vertikalment, għandha tkun 
konformi mal-kundizzjonijiet tas-suq.L-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni 
għandu jżomm rekords dettaljati ta' dawn 
ir-relazzjonijiet kummerċjali u finanzjarji 
u jqegħidhom għad-dispożizzjoni tal-
awtorità regolatorja fuq talba.L-operatur 
tas-sistema ta' distribuzzjoni għandu 
jippreżenta għall-apporvazzjoni tal-
awtorità regolatorja l-ftehimiet 
kummerċjali u finanzjarji kollha mal-
impriża integrata vertikalment.

(f) L-operatur ta' sistema ta' distribuzzjoni 
ma għandux jikkondividi sistemi jew 
tagħmir tal-IT, bini fiżiku u sistemi ta' 
aċċess tas-sigurtà ma' kwalunkwe parti 
tal-impriża integrata vertikalment u 
lanqas juża l-istess konsulenti jew 
kontratturi esterni għal sistemi jew 
tagħmir tal-IT, u sistemi ta' aċċess tas-
sigurtà.

(g) Fl-identità, il-komunikazzjoni, il-
markar (branding) u s-sede korporattiva 
tiegħu, l-operatur tas-sistema 
ta' distribuzzjoni ma għandux joħloq 
konfużjoni fir-rigward tal-identità tal-
impriża vertikalment integrata jew 
kwalunkwe parti minnha.

(h) L-operatur tas-sistema 
ta' distribuzzjoni għandu jwaqqaf 
Korp Superviżorju li jkun inkarigat mit-
teħid ta' deċiżjonijiet li jista' jkollhom 
impatt sinifikanti fuq il-valur tal-assi tal-
azzjonisti fl-operatur tas-sistema ta' 
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distribuzzjoni, partikolarment deċiżjonijiet 
rigward l-approvazzjoni tal-pjanijiet 
finanzjarji annwali u dawk fuq perjodu 
itwal, il-livelli ta' djun tal-operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni u l-ammont ta' 
dividendi mqassma lill-azzjonisti.Id-
deċiżjonijiet fil-kompetenza tal-
Korp Superviżorju għandhom jeskludu 
dawk li huma relatati mal-attivitajiet ta' 
kuljum tal-operatur tas-sistema ta' 
distribuzzjoni u l-ġestjoni tan-netwerk, u 
ma' attivitajiet meħtieġa għat-tħejjija tal-
pjan ta' għaxar snin għall-iżvilupp tan-
netwerk.Il-Korp Superviżorju għandu 
jkun magħmul minn membri li 
jirrappreżentaw l-impriża integrata 
vertikalment, membri li jirrappreżentaw 
azzjonisti terzi u, jekk il-leġiżlazzjoni 
rilevanti ta' Stat Membru tiddisponi hekk, 
membri li jirrappreżentaw partijiet oħra 
interessati bħal impjegati tal-operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni.

(i) Id-deċiżjonijiet fir-rigward ta' ħatriet u 
tiġdid, kundizzjonijiet tax-xogħol inkluża 
r-remunerazzjoni, u t-terminazzjoni tal-
kariga tal-persuni responsabbli mill-
ġestjoni u/jew il-membri tal-korpi 
amministrattivi tal-operatur tas-sistema 
ta' distribuzzjoni għandhom jittieħdu mill-
Korp Superviżorju tal-operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni.

L-ebda pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, interess jew relazzjoni 
kummerċjali, direttament jew 
indirettament, mal-impriża integrata 
vertikalment jew ma' kwalunkwe parti 
minnha jew mal-azzjonisti li 
jikkontrollawha għajr l-operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni, ma għandha tiġi 
eżerċitata għal perjodu ta' tliet snin qabel 
il-ħatra tal-persuni responsabbli mill-
ġestjoni u/jew tal-membri tal-korpi 
amministrattivi tal-operatur tas-sistema 
ta' distribuzzjoni li huma soġġetti għal 
dan il-paragrafu.

(k) Il-persuni responsabbli mill-ġestjoni 
u/jew il-membri tal-korpi 
amministrattivi, kif ukoll l-impjegati tal-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni, ma 
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għandu jkollhom l-ebda pożizzjoni jew 
responsabbiltà professjonali, interess jew 
relazzjoni kummerċjali, direttament jew 
indirettament, ma' xi parti oħra tal-
impriża integrata vertikalment jew mal-
azzjonisti li jikkontrollawha.

(l) Il-persuni responsabbli mill-ġestjoni 
u/jew il-membri tal-korpi 
amministrattivi, kif ukoll l-impjegati tal-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni, ma 
għandhomx jirċievu jew ikollhom xi 
interess f'xi benefiċċju finanzjarju, 
direttament jew indirettament, minn xi 
parti tal-impriża integrata 
vertikalment għajr l-operatur tas-sistema 
ta' distribuzzjoni.Ir-remunerazzjoni 
tagħhom ma għandhiex tiddependi mill-
attivitajiet jew mir-riżultati tal-impriża 
integrata vertikalment għajr dawk tal-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni.

(m) Wara t-terminazzjoni tal-kariga mal-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni, il-
persuni responsabbli mill-ġestjoni tiegħu 
u/jew il-membri tal-korpi amministrattivi 
tiegħu ma għandu jkollhom l-ebda 
pożizzjoni jew responsabbiltà 
professjonali, interess jew relazzjoni 
kummerċjali ma' xi parti mill-impriża 
integrata vertikalment għajr l-operatur 
tas-sistema ta' distribuzzjoni, jew mal-
azzjonisti li jikkontrollawha għal perjodu 
ta' mhux inqas minn erba' snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta intrinsikament mal-Artikolu 50 u tagħti dettalji ulterjuri dwar id-
dispożizzjonijiet għat-twaqqif ta' entità għad-DSOs.

Emenda 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Artikolu 51 imħassar

Kompiti tal-entità tal-UE għad-DSO

1. Il-kompiti tal-entità tal-UE għad-DSO 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a) tħaddim u ppjanar koordinat tan-
netwerks ta’ trażmissjoni u ta’ 
distribuzzjoni;

(b) integrazzjoni tar-riżorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli, tal-ġenerazzjoni distribwita u 
ta’ riżorsi oħra inkorporati fin-netwerk ta’ 
distribuzzjoni bħall-ħżin tal-enerġija;

(c) żvilupp tar-rispons tad-domanda;

(d) diġitalizzazzjoni tan-netwerks ta’ 
distribuzzjoni inkluż l-użu ta’ grilji
intelliġenti u ta’ sistemi ta’ kejl 
intelliġenti;

(e) ġestjoni tad-dejta, sigurtà ċibernetika 
u protezzjoni tad-dejta;

(f) parteċipazzjoni fl-elaborazzjoni tal-
kodiċijiet tan-netwerk skont l-Artikolu 55.

2. Barra minn hekk l-entità tal-UE għad-
DSO għandha:

(a) tikkoopera mal-ENTSO għall-elettriku 
dwar is-sorveljanza tal-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tan-netwerk u tal-linji gwida 
li huma rilevanti għat-tħaddim u l-
ippjanar tal-grilji ta’ distribuzzjoni u t-
tħaddim koordinat tan-netwerks ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni u li huma 
adottati skont dan ir-Regolament;

(b) tikkoopera mal-ENTSO għall-elettriku 
u tadotta l-aħjar prattiki dwar it-tħaddim 
u l-ippjanar koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni inklużi 
kwistjonijiet bħall-iskambju ta’ dejta bejn 
operaturi u koordinazzjoni tar-riżorsi ta’ 
enerġija distribwiti;

(c) taħdem biex tidentifika l-aħjar prattiki 
fl-oqsma identifikati fil-paragrafu 1 u 
biex tintroduċi t-titjib fl-effiċjenza tal-
enerġija fin-netwerk ta’ distribuzzjoni;

(d) tadotta programm ta’ ħidma annwali u 
rapport annwali;

(e) taħdem f’konformità sħiħa mar-regoli 
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ta’ kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għall-ħolqien ta' entità tal-UE għad-DSO għandha tiġi abbandunata sabiex jiġu 
eliminati r-riskji ta' kunflitti ta' interess.Din l-emenda tippromwovi l-konsistenza ma' emendi 
oħrajn.

Emenda 1404
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 51 imħassar

Kompiti tal-entità tal-UE għad-DSO

1. Il-kompiti tal-entità tal-UE għad-DSO 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a) tħaddim u ppjanar koordinat tan-
netwerks ta’ trażmissjoni u ta’ 
distribuzzjoni;

(b) integrazzjoni tar-riżorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli, tal-ġenerazzjoni distribwita u 
ta’ riżorsi oħra inkorporati fin-netwerk ta’ 
distribuzzjoni bħall-ħżin tal-enerġija;

(c) żvilupp tar-rispons tad-domanda;

(d) diġitalizzazzjoni tan-netwerks ta’ 
distribuzzjoni inkluż l-użu ta’ grilji 
intelliġenti u ta’ sistemi ta’ kejl 
intelliġenti;

(e) ġestjoni tad-dejta, sigurtà ċibernetika 
u protezzjoni tad-dejta;

(f) parteċipazzjoni fl-elaborazzjoni tal-
kodiċijiet tan-netwerk skont l-Artikolu 55.

2. Barra minn hekk l-entità tal-UE għad-
DSO għandha:

(a) tikkoopera mal-ENTSO għall-elettriku 
dwar is-sorveljanza tal-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tan-netwerk u tal-linji gwida 
li huma rilevanti għat-tħaddim u l-
ippjanar tal-grilji ta’ distribuzzjoni u t-
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tħaddim koordinat tan-netwerks ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni u li huma 
adottati skont dan ir-Regolament;

(b) tikkoopera mal-ENTSO għall-elettriku 
u tadotta l-aħjar prattiki dwar it-tħaddim 
u l-ippjanar koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni inklużi 
kwistjonijiet bħall-iskambju ta’ dejta bejn 
operaturi u koordinazzjoni tar-riżorsi ta’ 
enerġija distribwiti;

(c) taħdem biex tidentifika l-aħjar prattiki 
fl-oqsma identifikati fil-paragrafu 1 u 
biex tintroduċi t-titjib fl-effiċjenza tal-
enerġija fin-netwerk ta’ distribuzzjoni;

(d) tadotta programm ta’ ħidma annwali u 
rapport annwali;

(e) taħdem f’konformità sħiħa mar-regoli 
ta’ kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 1405
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kompiti tal-entità tal-UE għad-
DSO għandhom ikunu dawn li ġejjin:

1. Il-kompitu ewlieni tal-entità tal-UE 
għad-DSOs għandu jkun il-
parteċipazzjoni fl-elaborazzjoni tal-kodiċi 
tan-netwerk skont l-Artikoli 55 u 56.
Kompiti oħra jistgħu jinkludu l-iskambju 
ta' fehmiet u tal-aħjar prattiki dwar:

Or. en

Emenda 1406
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tħaddim u ppjanar koordinat tan-
netwerks ta’ trażmissjoni u ta’ 
distribuzzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 1407
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tħaddim u ppjanar koordinat tan-
netwerks ta’ trażmissjoni u ta’ 
distribuzzjoni;

(a) l-adozzjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet għal tħaddim u 
ppjanar koordinat tan-netwerks ta' 
trażmissjoni u ta' distribuzzjoni
f'kooperazzjoni mal-ENTSO għall-
elettriku;

Or. en

Emenda 1408
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) integrazzjonitar-riżorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli, tal-ġenerazzjoni distribwita u 
ta’ riżorsi oħra inkorporati fin-netwerk ta’ 
distribuzzjoni bħall-ħżin tal-enerġija;

(b) l-għoti ta' pariri u konsulenza 
dwar l-integrazzjoni effiċjenti tar-riżorsi 
ta' enerġija rinnovabbli, tal-ġenerazzjoni 
distribwita u ta' riżorsi oħra inkorporati fin-
netwerk ta' distribuzzjoni bħall-ħżin tal-
enerġija;

Or. en

Emenda 1409
Werner Langen
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Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) integrazzjoni tar-riżorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli, tal-ġenerazzjoni distribwita u 
ta’ riżorsi oħra inkorporati fin-netwerk ta’ 
distribuzzjoni bħall-ħżin tal-enerġija;

(b) integrazzjoni tar-riżorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli, tal-ġenerazzjoni distribwita u 
ta’ riżorsi oħra inkorporati fin-netwerk ta’ 
distribuzzjoni bħall-ħżin tal-enerġija, u 
integrazzjoni settorjali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-integrazzjoni settorjali fir-regolament isservi biex tiżgura l-persistenza u 
kundizzjonijiet ekwi bejn ir-riżorsi kolllha bbażati fuq is-suq, biex jintlaħqu l-għanijiet tas-suq 
intern tal-Enerġija.

Emenda 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) integrazzjonitar-riżorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli, tal-ġenerazzjoni distribwita u 
ta’ riżorsi oħra inkorporati fin-netwerk ta’ 
distribuzzjoni bħall-ħżin tal-enerġija;

(b) it-titjib u l-massimizzazzjoni tal-
integrazzjoni tar-riżorsi ta' enerġija
rinnovabbli, tal-ġenerazzjoni distribwita u 
ta' riżorsi oħra inkorporati fin-netwerk ta' 
distribuzzjoni bħall-ħżin tal-enerġija;

Or. en

Emenda 1411
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) integrazzjonitar-riżorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli, tal-ġenerazzjoni distribwita u 
ta’ riżorsi oħra inkorporati fin-netwerk ta’ 

(b) il-faċilitazzjoni tal-integrazzjoni
tar-riżorsi ta' enerġija rinnovabbli, tal-
ġenerazzjoni distribwita u ta' riżorsi oħra 



AM\1134764MT.docx 39/124 PE610.751v01-00

MT

distribuzzjoni bħall-ħżin tal-enerġija; inkorporati fin-netwerk ta' distribuzzjoni 
bħall-ħżin tal-enerġija;

Or. en

Emenda 1412
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żvilupptar-rispons tad-domanda; (c) il-faċilitazzjoni tal-iżvilupp tar-
rispons tad-domanda, partikolarment 
permezz tal-aggregaturi;

Or. en

Emenda 1413
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żvilupptar-rispons tad-domanda; (c) l-adozzjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet dwar l-iżvilupp tar-
rispons tad-domanda;

Or. en

Emenda 1414
Carolina Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żvilupptar-rispons tad-domanda; (c) l-iżvilupp tar-rispons tad-domanda
u l-ħżin tal-enerġija;
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Or. en

Emenda 1415
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żvilupptar-rispons tad-domanda; (c) l-iżvilupp tar-rispons tad-domanda
u l-ħżin tal-enerġija;

Or. en

Emenda 1416
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-iżvilupp ta' tekniki ta' 
finanzjament innovattivi, inkluż il-
prefinanzjament imħallat ma' ħlas lura 
fuq il-kont permezz tal-arloġġ, għal 
investimenti fl-enerġija rinnovabbli u 
miżuri ta' effiċjenza enerġetika;

Or. en

Emenda 1417
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) it-twettiq tal-kompiti bħala parti 
obbligata fid-[Direttiva dwar l-Effiċjenza 
Enerġetika];

Or. en
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Emenda 1418
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) l-introduzzjoni ta' titjieb fl-
effiċjenza enerġetika fin-netwerk ta' 
distribuzzjoni;

Or. en

Emenda 1419
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) diġitalizzazzjonitan-netwerks ta’ 
distribuzzjoni inkluż l-użu ta’ grilji 
intelliġenti u ta’ sistemi ta’ kejl intelliġenti;

(d) l-adozzjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet b'rabta mad-
diġitalizzazzjoni tan-netwerks ta' 
distribuzzjoni inkluż l-użu ta’ grilji 
intelliġenti u ta' sistemi ta’ kejl intelliġenti;

Or. en

Emenda 1420
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) diġitalizzazzjonitan-netwerks ta’ 
distribuzzjoni inkluż l-użu ta’ grilji 
intelliġenti u ta’ sistemi ta’ kejl intelliġenti;

(d) l-aċċelerazzjoni tad-
diġitalizzazzjoni tan-netwerks ta' 
distribuzzjoni inkluż l-użu ta' grilji 
intelliġenti u ta' sistemi ta' kejl intelliġenti;

Or. en
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Emenda 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) diġitalizzazzjonitan-netwerks ta’ 
distribuzzjoni inkluż l-użu ta’ grilji 
intelliġenti u ta’ sistemi ta’ kejl intelliġenti;

(d) it-titjib tad-diġitalizzazzjoni tan-
netwerks ta' distribuzzjoni inkluż l-użu ta' 
grilji intelliġenti u ta' sistemi ta' kejl 
intelliġenti;

Or. en

Emenda 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) diġitalizzazzjoni tan-netwerks ta’ 
distribuzzjoni inkluż l-użu ta’ grilji 
intelliġenti u ta’ sistemi ta’ kejl intelliġenti;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Emenda 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ġestjonitad-dejta,sigurtàċibernetika 
uprotezzjonitad-dejta;

(e) il-garanzija ta' aċċess 
nondiskriminatorju u newtrali għad-dejta 
irrispettivament mill-mudel tal-ġestjoni
tad-dejta, u l-promozzjoni tal-
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istandardizzazzjoni, l-iskambju 
transkonfinali tad-dejta, b'mod partikolari 
mal-ENTSO għall-Elettriku jekkda ikun 
rilevanti biex jiġi ffaċilitat l-iskambju tad-
dejta, is-sigurtà ċibernetika u l-protezzjoni
tad-dejta;

Or. en

Emenda 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ġestjonitad-dejta,sigurtàċibernetika 
uprotezzjonitad-dejta;

(e) il-ġestjoni newtrali tad-dejta, is-
sigurtà ċibernetika u l-protezzjoni tad-dejta
f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet u l-
entitajiet rilevanti;

Or. en

Emenda 1425
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ġestjoni tad-
dejta,sigurtàċibernetika uprotezzjonitad-
dejta;

(e) il-kontribut għal ġestjoni soda tad-
dejta, f'konformità mad-dritt għall-
privatezza, is-sigurtà ċibernetika u l-
protezzjoni tad-dejta;

Or. en

Emenda 1426
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ġestjonitad-dejta,sigurtàċibernetika 
uprotezzjonitad-dejta;

(e) l-adozzjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet b'rabta mal-ġestjoni
tad-dejta, is-sigurtà ċibernetika u l-
protezzjoni tad-dejta;

Or. en

Emenda 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ġestjonitad-dejta,sigurtàċibernetika 
uprotezzjonitad-dejta;

(e) il-promozzjoni tal-ġestjoni newtrali
tad-dejta, is-sigurtà ċibernetika u l-
protezzjoni tad-dejta;

Or. en

Emenda 1428
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) parteċipazzjoni fl-elaborazzjoni 
tal-kodiċijiet tan-netwerk skont l-Artikolu 
55.

imħassar

Or. en

Emenda 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) parteċipazzjoni fl-elaborazzjonital-
kodiċijiet tan-netwerk skont l-Artikolu 55.

(f) il-parteċipazzjoni fir-
rakkomandazzjoni, il-proposta u l-
elaborazzjoni tal-kodiċijiet tan-netwerk u 
l-linji gwida skont l-Artikolu 55.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida huma importanti ħafna, anke jekk m'għandhomx valur legali:dawn jistabbilixxu 
l-perkors li għandu jittieħed.Għaldaqstant huwa importanti li d-distributuri tal-elettriku jkunu 
jistgħu jipparteċipaw fid-definizzjoni tagħhom permezz tal-entità tal-UE għad-DSOs.

Emenda 1430
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) parteċipazzjoni fl-elaborazzjoni
tal-kodiċijiet tan-netwerk skont l-Artikolu 
55.

(f) il-kontribut għall-elaborazzjoni
tal-kodiċijiet tan-netwerk permezz tal-ħruġ 
ta' opinjonijiet skont l-Artikolu 55.

Or. en

Emenda 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) id-definizzjoni ta' prodotti tas-suq 
standarizzati, tal-inqas għaż-żoni tal-
offerti transkonfinali, f'kooperazzjoni 
mal-parteċipanti rilevanti kollha tas-suq 
inklużi l-operaturi tas-sistemi ta' 
trażmissjoni, il-fornituri tar-rispons fin-
naħa tad-domanda u utenti oħrajn tas-
sistema;
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Or. en

Emenda 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tikkoopera mal-ENTSO għall-
elettriku dwar is-sorveljanza tal-
implimentazzjoni tal-kodiċijiet tan-netwerk 
u tal-linji gwida li huma rilevanti għat-
tħaddim u l-ippjanar tal-grilji ta’ 
distribuzzjoni u t-tħaddim koordinat tan-
netwerks ta’ trażmissjoni u ta’ 
distribuzzjoni u li huma adottati skont dan 
ir-Regolament;

(a) tikkoopera b'mod effikaċi mal-
ENTSO għall-elettriku, l-Aġenzija u r-
regolaturi nazzjonali biex tiġi ffaċilitata s-
sorveljanza – min-naħa tal-Aġenzija 
u, jekk ikun rilevanti, min-naħa tal-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali – tal-
implimentazzjoni tal-kodiċijiet tan-netwerk 
u tal-linji gwida li huma rilevanti għat-
tħaddim u l-ippjanar tal-grilji ta' 
distribuzzjoni u t-tħaddim koordinat tan-
netwerks ta' trażmissjoni u ta' 
distribuzzjoni u li huma adottati skont dan 
ir-Regolament;

Or. en

Emenda 1433
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taħdem biex tidentifika l-aħjar 
prattiki fl-oqsma identifikati fil-paragrafu 
1 u biex tintroduċi t-titjib fl-effiċjenza tal-
enerġija fin-netwerk ta’ distribuzzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 1434
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) taħdem f’konformità sħiħa mar-
regoli ta’ kompetizzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) tikkoopera mal-ENTSO għall-
elettriku fit-tfassil tal-pjan Komunitarju 
mhux vinkolanti ta' għaxar snin għall-
iżvilupp tan-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjan Komunitarju ta' għaxar snin għall-iżvilupp għandu impatt fuq id-distribuzzjoni tal-
elettriku:għaldaqstant huwa normali li l-entità li sejra ġġib flimkien id-distributuri tal-
elettriku tkun tista' tikkoopera mal-ENTSO-E.

Emenda 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 51a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 51a

Adozzjoni ta' deċiżjonijiet

L-entità tal-UE għad-DSOs għandha 
tadotta deċiżjonijiet fir-rigward tal-
kompiti tagħha skont l-Artikolu 51 
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b'konsensus.

Or. en

Emenda 1437
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 52 imħassar

Konsultazzjonijiet fil-proċess ta’ żvilupp 
tal-kodiċi tan-netwerk

1. Filwaqt li tħejji l-kodiċijiet tan-netwerk 
possibbli skont l-Artikolu 55, l-entità tal-
UE għad-DSO għandha twettaq proċess 
ta’ konsultazzjoni estensiv, fi stadju bikri 
u b’mod miftuħ u trasparenti, li jkun 
jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati rilevanti 
kollha u, b’mod partikolari, lill-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-
partijiet ikkonċernati kollha, skont ir-
regoli ta’ proċedura msemmija fl-Artikolu 
50. Dik il-konsultazzjoni għandha tinvolvi 
wkoll lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u awtoritajiet nazzjonali 
oħrajn, l-impriżi ta’ forniment u ta’ 
ġenerazzjoni, l-utenti tas-sistema, inklużi 
l-klijenti, l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, inklużi l-assoċjazzjonijiet 
tal-industrija rilevanti, il-korpi tekniċi u l-
pjattaformi tal-partijiet ikkonċernati. Il-
konsultazzjoni għandha l-għan li 
tidentifika l-opinjonijiet u l-proposti tal-
partijiet rilevanti kollha waqt il-proċess 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

2. Id-dokumenti u l-minuti kollha tal-
laqgħat relatati ma’ dawn il-
konsultazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom ikunu pubbliċi.

3. L-entità tal-UE għad-DSO għandha 
tqis l-opinjonijiet mogħtija waqt il-
konsultazzjonijiet. Qabel ma jiġu adottati 
l-proposti għall-kodiċijiet tan-netwerk 



AM\1134764MT.docx 49/124 PE610.751v01-00

MT

imsemmija fl-Artikolu 55, l-entità tal-UE 
għad-DSO għandha tindika kif tqiesu l-
osservazzjonijiet li rċeviet waqt il-
konsultazzjoni. Din għandha tagħti 
raġunijiet meta l-osservazzjonijiet ma 
jitqisux.

Or. en

Emenda 1438
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 52 imħassar

Konsultazzjonijiet fil-proċess ta’ żvilupp 
tal-kodiċi tan-netwerk

1. Filwaqt li tħejji l-kodiċijiet tan-netwerk 
possibbli skont l-Artikolu 55, l-entità tal-
UE għad-DSO għandha twettaq proċess 
ta’ konsultazzjoni estensiv, fi stadju bikri 
u b’mod miftuħ u trasparenti, li jkun 
jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati rilevanti 
kollha u, b’mod partikolari, lill-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-
partijiet ikkonċernati kollha, skont ir-
regoli ta’ proċedura msemmija fl-Artikolu 
50. Dik il-konsultazzjoni għandha tinvolvi 
wkoll lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u awtoritajiet nazzjonali 
oħrajn, l-impriżi ta’ forniment u ta’ 
ġenerazzjoni, l-utenti tas-sistema, inklużi 
l-klijenti, l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, inklużi l-assoċjazzjonijiet 
tal-industrija rilevanti, il-korpi tekniċi u l-
pjattaformi tal-partijiet ikkonċernati. Il-
konsultazzjoni għandha l-għan li 
tidentifika l-opinjonijiet u l-proposti tal-
partijiet rilevanti kollha waqt il-proċess 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

2. Id-dokumenti u l-minuti kollha tal-
laqgħat relatati ma’ dawn il-
konsultazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom ikunu pubbliċi.
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3. L-entità tal-UE għad-DSO għandha 
tqis l-opinjonijiet mogħtija waqt il-
konsultazzjonijiet. Qabel ma jiġu adottati 
l-proposti għall-kodiċijiet tan-netwerk 
imsemmija fl-Artikolu 55, l-entità tal-UE 
għad-DSO għandha tindika kif tqiesu l-
osservazzjonijiet li rċeviet waqt il-
konsultazzjoni. Din għandha tagħti 
raġunijiet meta l-osservazzjonijiet ma 
jitqisux.

Or. en

Emenda 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 52 imħassar

Konsultazzjonijiet fil-proċess ta’ żvilupp 
tal-kodiċi tan-netwerk

1. Filwaqt li tħejji l-kodiċijiet tan-netwerk 
possibbli skont l-Artikolu 55, l-entità tal-
UE għad-DSO għandha twettaq proċess 
ta’ konsultazzjoni estensiv, fi stadju bikri 
u b’mod miftuħ u trasparenti, li jkun 
jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati rilevanti 
kollha u, b’mod partikolari, lill-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-
partijiet ikkonċernati kollha, skont ir-
regoli ta’ proċedura msemmija fl-Artikolu 
50. Dik il-konsultazzjoni għandha tinvolvi 
wkoll lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u awtoritajiet nazzjonali 
oħrajn, l-impriżi ta’ forniment u ta’ 
ġenerazzjoni, l-utenti tas-sistema, inklużi 
l-klijenti, l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, inklużi l-assoċjazzjonijiet 
tal-industrija rilevanti, il-korpi tekniċi u l-
pjattaformi tal-partijiet ikkonċernati. Il-
konsultazzjoni għandha l-għan li 
tidentifika l-opinjonijiet u l-proposti tal-
partijiet rilevanti kollha waqt il-proċess 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.
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2. Id-dokumenti u l-minuti kollha tal-
laqgħat relatati ma’ dawn il-
konsultazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom ikunu pubbliċi.

3. L-entità tal-UE għad-DSO għandha 
tqis l-opinjonijiet mogħtija waqt il-
konsultazzjonijiet. Qabel ma jiġu adottati 
l-proposti għall-kodiċijiet tan-netwerk 
imsemmija fl-Artikolu 55, l-entità tal-UE 
għad-DSO għandha tindika kif tqiesu l-
osservazzjonijiet li rċeviet waqt il-
konsultazzjoni. Din għandha tagħti 
raġunijiet meta l-osservazzjonijiet ma 
jitqisux.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għall-ħolqien ta' entità tal-UE għad-DSO għandha tiġi abbandunata sabiex jiġu 
eliminati r-riskji ta' kunflitti ta' interess.Din l-emenda tippromwovi l-konsistenza ma' emendi 
oħrajn.

Emenda 1440
Miroslav Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konsultazzjonijietfil-proċess ta’ żvilupp 
tal-kodiċi tan-netwerk

Konsultazzjonijietmill-entità tal-UE għad-
DSOs

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-entità tal-UE għad-DSOs għandu jkollha sorveljanza tajba tal-attivitajiet tagħha, u 
għandha tikkonsulta fuq il-proposti kollha u mhux dawk li jirreferu għall-iżvilupp tal-kodiċi 
tan-netwerk biss.

Emenda 1441
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Proposta għal regolament
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Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Filwaqt li tħejji l-kodiċijiet tan-
netwerk possibbli skont l-Artikolu 55, l-
entità tal-UE għad-DSO għandha twettaq 
proċess ta’ konsultazzjoni estensiv, fi 
stadju bikri u b’mod miftuħ u trasparenti, li 
jkun jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha u, b’mod partikolari, lill-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-
partijiet ikkonċernati kollha, skont ir-regoli 
ta’ proċedura msemmija fl-Artikolu 50. 
Dik il-konsultazzjoni għandha tinvolvi 
wkoll lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
u awtoritajiet nazzjonali oħrajn, l-impriżi 
ta’ forniment u ta’ ġenerazzjoni, l-utenti 
tas-sistema, inklużi l-klijenti, l-operaturi 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni, inklużi l-
assoċjazzjonijiet tal-industrija rilevanti, il-
korpi tekniċi u l-pjattaformi tal-partijiet 
ikkonċernati. Il-konsultazzjoni għandha l-
għan li tidentifika l-opinjonijiet u l-proposti 
tal-partijiet rilevanti kollha waqt il-proċess 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

1. Meta tkun qed tħejji l-kodiċijiet 
tan-netwerk il-ġodda għad-dettalji tekniċi 
tal-atti eżistenti tal-Unjoni li jistabbilixxu 
l-qafas politiku skont l-Artikolu 55, l-
entità tal-UE għad-DSOs għandha twettaq 
proċess ta' konsultazzjoni estensiv, fi stadju 
bikri u b'mod miftuħ u trasparenti, li jkun 
jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati rilevanti 
kollha u, b'mod partikolari, lill-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-
partijiet ikkonċernati kollha, skont ir-regoli 
ta’ proċedura msemmija fl-Artikolu 50. 
Dik il-konsultazzjoni għandha tinvolvi 
wkoll lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
u awtoritajiet nazzjonali oħrajn, l-impriżi 
ta’ forniment u ta’ ġenerazzjoni, l-utenti 
tas-sistema, inklużi l-klijenti, l-operaturi 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni, inklużi l-
assoċjazzjonijiet tal-industrija rilevanti, il-
korpi tekniċi u l-pjattaformi tal-partijiet 
ikkonċernati. Il-konsultazzjoni għandha l-
għan li tidentifika l-opinjonijiet u l-proposti 
tal-partijiet rilevanti kollha waqt il-proċess 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

Or. en

Emenda 1442
Miroslav Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fit-tħejjija tal-proposti skont il-
kompiti msemmija fl-Artikolu 51, l-entità 
tal-UE għad-DSOs għandha tippreżenta 
lill-Aġenzija l-abbozz tat-testi tal-
proposti.Fi żmien xahrejn minn meta 
tirċevihom, l-Aġenzija għandha tagħti 
opinjoni lill-entità tal-UE għad-DSOs 
dwar l-abbozzi tat-testi u l-emendi 
proposti.Jekk l-opinjoni tkun pożittiva, l-
entità tal-UE għad-DSOs tista' tadotta t-
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testi.Jekk l-opinjoni tkun negattiva, l-
entità tal-UE għad-DSOs għandha terġa' 
tabbozza t-testi.Jekk ikun hemm tibdil 
sinifikanti, il-konsultazzjoni stipulata fil-
paragrafi 1, 2 u 3 għandha tiġi ripetuta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ACER għandha tingħata rwol ta' sorveljanza għat-testi mħejjija mill-entità tal-UE għad-
DSOs.

Emenda 1443
Miroslav Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-entità tal-UE għad-DSO għandha 
tqis l-opinjonijiet mogħtija waqt il-
konsultazzjonijiet. Qabel ma jiġu adottati l-
proposti għall-kodiċijiet tan-netwerk 
imsemmija fl-Artikolu 55, l-entità tal-
UEgħad-DSOgħandha tindika kif tqiesu l-
osservazzjonijiet li rċeviet waqt il-
konsultazzjoni.Dingħandha tagħti 
raġunijietmeta l-osservazzjonijiet ma 
jitqisux.

3. L-entità tal-UE għad-DSO għandha 
tqis l-opinjonijiet mogħtija waqt il-
konsultazzjonijiet. Qabel ma jiġu adottati l-
proposti għall-kodiċijiet tan-netwerk 
imsemmija fl-Artikolu 55 jew il-proposti 
skont il-kompiti msemmija fl-Artikolu 51, 
l-entità tal-UE għad-DSOs għandha tindika 
f'pubblikazzjoni aċċessibbli kif tqiesu l-
osservazzjonijiet li rċeviet waqt il-
konsultazzjoni. Fl-istess pubblikazzjoni, 
hija għandha tagħti raġunijiet fejn ma' 
tteħidx kont ta' l-osservazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi ta' konsultazzjoni m'għandhomx ikunu limitati għall-iżvilupp tal-kodiċijiet tan-
netwerk iżda għandhom japplikaw ukoll għall-proċessi ta' ħidma tal-ippjanar u l-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk, b'mod partikolari biex jiġi żgurat li t-twassil għal għand il-
konsumaturi jkun imfassal mill-bidu nett u li l-investimenti joffru l-akbar valur għall-
konsumaturi.Il-proċess għandu jiffaċilita l-kontribut min-naħa ta' esperti mhux tekniċi li 
jistgħu jipprovdu għarfien dwar il-funzjonament tas-suq.

Emenda 1444
Miroslav Poche
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Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għandu jiġi stabbilit Kunsill 
Konsultattiv Indipendenti ta' 
rappreżentanti tal-partijiet ikkonċernati, 
b'mod partikolari l-utenti tas-sistema u l-
klijenti finali, biex jipprovdi pariri 
indipendenti lill-Entità tal-UE għad-
DSOs:

(a) ħidma fuq l-identifikazzjoni tal-aħjar 
prattiki għall-introduzzjoni ta' titjib fl-
effiċjenza enerġetika fin-netwerk ta' 
distribuzzjoni kif stabbilit fl-
Artikolu 51(2)(c);

(c) il-programm ta' ħidma annwali u r-
rapport annwali kif stabbilit fl-
Artikolu 51(2)(d), u

(c) it-tħejjija tal-kodiċijiet tan-netwerk 
possibbli skont l-Artikolu 56.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi ta' konsultazzjoni m'għandhomx ikunu limitati għall-iżvilupp tal-kodiċijiet tan-
netwerk iżda għandhom japplikaw ukoll għall-proċessi ta' ħidma tal-ippjanar u l-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk, b'mod partikolari biex jiġi żgurat li t-twassil għal għand il-
konsumaturi jkun imfassal mill-bidu nett u li l-investimenti joffru l-akbar valur għall-
konsumaturi.Il-proċess għandu jiffaċilita l-kontribut min-naħa ta' esperti mhux tekniċi li 
jistgħu jipprovdu għarfien dwar il-funzjonament tas-suq.

Emenda 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni għandhom jikkooperaw 
mal-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
biex jippjanaw u jħaddmu n-netwerks
tagħhom. B’mod partikolari, l-operaturi 

1. L-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni u l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fl-
ippjanar u t-tħaddim tan-netwerks
tagħhom. B'mod partikolari, l-operaturi tas-
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tas-sistema ta’ trażmissjoni u ta’ 
distribuzzjoni għandhom jiskambjaw l-
informazzjoni u d-dejta kollha meħtieġa 
dwar, il-prestazzjoni tal-assi ta’ 
ġenerazzjoni u r-rispons fin-naħa tad-
domanda, it-tħaddim ta’ kuljum tan-
netwerks tagħhom u l-ippjanar fit-tul tal-
investimenti tan-netwerk sabiex jiġu 
żgurati l-iżvilupp u t-tħaddim 
kosteffiċjenti, sigur u affidabbli tan-
netwerks tagħhom.

sistema ta' trażmissjoni u ta' distribuzzjoni 
għandhom jiskambjaw l-informazzjoni u d-
dejta kollha meħtieġa dwar, il-prestazzjoni 
tal-assi ta' ġenerazzjoni u r-rispons fin-naħa 
tad-domanda, it-tħaddim ta' kuljum tan-
netwerks tagħhom u l-ippjanar fit-tul tal-
investimenti tan-netwerk sabiex jiġu 
żgurati l-iżvilupp u t-tħaddim kosteffiċjenti
u t-tħaddim sigur u affidabbli affidabbli 
tan-netwerks tagħhom.

Or. en

Emenda 1446
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni għandhom 
jikkooperaw sabiex jiksbu aċċess koordinat
għar-riżorsi bħall-ġenerazzjoni distribwita, 
il-ħżin tal-enerġija jew ir-rispons tad-
domanda li jistgħu jappoġġaw il-ħtiġijiet 
partikolari kemm tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni kif ukoll tas-sistema ta’ 
trażmissjoni.

2. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni għandhom 
jikkooperaw sabiex jiksbu aċċess koordinat 
għar-riżorsi bħall-ġenerazzjoni distribwita, 
il-ħżin tal-enerġija jew ir-rispons tad-
domanda li jistgħu jappoġġaw il-ħtiġijiet 
partikolari kemm tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni kif ukoll tas-sistema ta’ 
trażmissjoni. Ma għandhomx jiffirmaw 
kuntratti mal-fornituri ta' dawn ir-riżorsi 
li jwaqqfuhom milli jbigħu s-servizzi 
tagħhom fi swieq oħrajn. Il-prodotti 
standardizzati għall-flessibbiltà 
għandhom jiġu definiti għal kull żona tas-
suq, bil-kooperazzjoni tal-operaturi tas-
sistemi ta' trażmissjoni u distribuzzjoni, il-
fornituri tas-servizz ta' rispons fin-naħa 
tad-domanda, l-utenti l-oħrajn tas-servizz 
u b'sorveljanza regolatorja skont l-
Artikolu 32 tad-[Direttiva dwar l-
Elettriku].

Or. en
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Emenda 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni għandhom 
jikkooperaw sabiex jiksbu aċċess koordinat 
għar-riżorsi bħall-ġenerazzjoni distribwita, 
il-ħżin tal-enerġija jew ir-rispons tad-
domanda li jistgħu jappoġġaw il-ħtiġijiet 
partikolari kemm tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni kif ukoll tas-sistema ta’ 
trażmissjoni.

2. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni għandhom 
jikkooperaw sabiex jiksbu aċċess koordinat 
għar-riżorsi bħall-ġenerazzjoni distribwita, 
il-ħżin tal-enerġija jew ir-rispons tad-
domanda li jistgħu jappoġġaw il-ħtiġijiet 
partikolari kemm tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni kif ukoll tas-sistema ta’ 
trażmissjoni. Ma għandhomx jiffirmaw 
kuntratti mal-fornituri ta' dawn ir-riżorsi
li jwaqqfuhom milli jbigħu s-servizzi 
tagħhom fi swieq oħrajn.

Or. en

Emenda 1448
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-ENTSO għall-Elettriku u l-
entità tal-UE għad-DSO għandhom 
jagħmlu proposta għall-ħolqien ta' 
mekkaniżmu ta' kooperazzjoni formali 
bejn l-operaturi tas-sistemi ta' 
distribuzzjoni u l-operaturi tas-sistemi ta' 
trażmissjoni bil-għan li jimmasimizzaw il-
kontribut tal-atturi kollha (fost l-oħrajn l-
aġenti tas-suq, il-kooperattivi, il-
komunitajiet tal-enrġija) biex jintlaħqu l-
miri u l-objettivi tal-UE dwar il-klima u l-
enerġija.Il-proposta għandha tidentifika, 
fost l-oħrajn, l-elementi li ġejjin:

- deskrizzjoni tal-funzjonijiet tal-
mekkaniżmu ta' kooperazzjoni;

- ħarsa ġenerali lejn ir-responsabbiltajiet 
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rispettivi tal-operaturi tas-sistemi ta' 
trażmissjoni u distribuzzjoni fil-ġestjoni 
tas-servizz;

- il-ħolqien ta' mekkaniżmi ta' 
koordinazzjoni konkreti;

- l-identifikazzjoni tal-bidliet kollha 
meħtieġa fil-Kodiċijiet tan-Netwerks
eżistenti tal-UE;

- analiżi tal-impatti funzjonali fuq ir-
relazzjoni ma' atturi lokali oħrajn.

Or. en

Emenda 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni,tista’ tadotta atti 
delegati mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. Dawn l-atti 
delegati jistgħu jew jiġu adottati bħala 
kodiċijiet tan-netwerk abbażi tal-proposti 
tat-test żviluppati mill-ENTSO għall-
Elettriku, jew, fejn jiġi deċiż hekk fil-lista 
ta’ prijorità skont l-Artikolu 55 il-paragrafu 
2, mill-entità tal-UE għad-DSO u mill-
Aġenzija skont il-proċedura fl-Artikolu 55 
jew bħala linji gwida skont il-proċedura fl-
Artikolu 57.

1. Il-qafas ta' politika ġenerali għall-
kodiċijiet tan-netwerk u l-linji gwida 
għandu, l-ewwel, jiġi adottat mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni wara l-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. Il-Kummissjoni 
tista' tadotta atti delegati mingħajr 
preġudizzju għas-setgħat mogħtija fl-
Artikoli 55 u 57 għall-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi tal-kodiċijiet tan-netwerk u l-linji 
gwida meta l-qafas politika ġenerali jkun 
ġie adottat mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. 
Dawn l-atti delegati jistgħu jew jiġu 
adottati bħala kodiċijiet tan-netwerk abbażi 
tal-proposti tat-test żviluppati mill-ENTSO 
għall-Elettriku, jew, fejn jiġi deċiż hekk fil-
lista ta’ prijorità skont l-Artikolu 55 il-
paragrafu 2, mill-entità tal-UE għad-DSO u 
mill-Aġenzija skont il-proċedura fl-
Artikolu 55 jew bħala linji gwida skont il-
proċedura fl-Artikolu 57.

Or. en
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Emenda 1450
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, tista’ tadotta atti 
delegati mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. Dawn l-atti 
delegati jistgħu jew jiġu adottati bħala 
kodiċijiet tan-netwerk abbażi tal-proposti 
tat-test żviluppati mill-ENTSO għall-
Elettriku, jew, fejn jiġi deċiż hekk fil-lista 
ta’ prijorità skont l-Artikolu 55 il-
paragrafu 2, mill-entità tal-UE għad-DSO 
u mill-Aġenzija skont il-proċedura fl-
Artikolu 55 jew bħala linji gwida skont il-
proċedura fl-Artikolu 57.

1. Il-Kummissjoni, tista’ tadotta atti 
delegati mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. Dawn l-atti 
delegati jistgħu jew jiġu adottati bħala 
kodiċijiet tan-netwerk abbażi tal-proposti 
tat-test żviluppati mill-ENTSO għall-
Elettriku skont il-proċedura fl-Artikolu 55 
jew bħala linji gwida skont il-proċedura fl-
Artikolu 57.

Or. en

Emenda 1451
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, tista’ tadotta atti 
delegati mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. Dawn l-atti 
delegati jistgħu jew jiġu adottati bħala 
kodiċijiet tan-netwerk abbażi tal-proposti 
tat-testżviluppatimill-ENTSO għall-
Elettriku, jew, fejn jiġi deċiż hekk fil-lista 
ta’ prijorità skont l-Artikolu 55 il-paragrafu 
2, mill-entità tal-UEgħad-DSO umill-
Aġenzija skont il-proċedura fl-Artikolu 55 
jew bħala linji gwida skont il-proċedura fl-
Artikolu 57.

1. Il-Kummissjoni, tista’ tadotta atti 
delegati mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. Dawn l-atti 
delegati jistgħu jew jiġu adottati bħala 
kodiċijiet tan-netwerk abbażi tal-proposti 
tat-test permezz ta' opinjoni żviluppata
mill-ENTSO għall-Elettriku, jew, fejn jiġi 
deċiż hekk fil-lista ta’ prijorità skont l-
Artikolu 55 il-paragrafu 2, mill-entità tal-
UE għad-DSOs u proposta żviluppata
mill-Aġenzija skont il-proċedura fl-
Artikolu 55 jew bħala linji gwida skont il-
proċedura fl-Artikolu 57.

Or. en
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Emenda 1452
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, tista’ tadotta atti 
delegati mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. Dawn l-atti 
delegati jistgħu jew jiġu adottati bħala 
kodiċijiet tan-netwerk abbażi tal-proposti 
tat-test żviluppati mill-ENTSO għall-
Elettriku, jew, fejn jiġi deċiż hekk fil-lista 
ta’ prijorità skont l-Artikolu 55 il-paragrafu 
2, mill-entità tal-UE għad-DSO u mill-
Aġenzija skont il-proċedura fl-Artikolu 55 
jew bħala linji gwida skont il-proċedura fl-
Artikolu 57.

1. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr preġudizzju 
għas-setgħat mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. 
Dawn l-atti ta' implimentazzjoni jistgħu 
jew jiġu adottati bħala kodiċijiet tan-
netwerk abbażi tal-proposti tat-test 
żviluppati mill-ENTSO għall-Elettriku, 
jew, fejn jiġi deċiż hekk fil-lista ta' prijorità 
skont l-Artikolu 55 il-paragrafu 2, mill-
entità tal-UE għad-DSOs u mill-Aġenzija 
skont il-proċedura fl-Artikolu 55 jew bħala 
linji gwida skont il-proċedura fl-
Artikolu 57.

Or. en

Emenda 1453
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, tista’ tadotta atti 
delegati mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. Dawn l-atti 
delegati jistgħu jew jiġu adottati bħala 
kodiċijiet tan-netwerk abbażi tal-proposti 
tat-test żviluppati mill-ENTSO għall-
Elettriku, jew, fejn jiġi deċiż hekk fil-lista 
ta’ prijorità skont l-Artikolu 55 il-paragrafu 
2, mill-entità tal-UE għad-DSO u mill-
Aġenzija skont il-proċedura fl-Artikolu 55 
jew bħala linji gwida skont il-proċedura fl-
Artikolu 57.

1. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr preġudizzju 
għas-setgħat mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. 
Dawn l-atti ta' implimentazzjoni jistgħu 
jew jiġu adottati bħala kodiċijiet tan-
netwerk abbażi tal-proposti tat-test 
żviluppati mill-ENTSO għall-Elettriku, 
jew, fejn jiġi deċiż hekk fil-lista ta' prijorità 
skont l-Artikolu 55 il-paragrafu 2, mill-
entità tal-UE għad-DSOs u mill-Aġenzija 
skont il-proċedura fl-Artikolu 55 jew bħala 
linji gwida skont il-proċedura fl-Artikolu 
57.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn jiġu evalwati l-grad u l-forma tal-użu ta' atti delegati fil-każijiet kollha proposti 
mid-Direttiva u riflessi fir-Regolament.Mill-proposta tad-Direttiva ma joħroġx ċar x'kien il-
ħsieb wara l-użu ta' atti ta' implimentazzjoni (pereżempju l-format tad-data fl-Artikolu24 tad-
Direttiva) jew, f'każijiet oħra, l-użu ta' atti delegati (l-Artikolu 61 dwar l-ACER jew l-Artikolu 
63 dwar il-kodiċijiet tan-netwerk).Għaldaqstant mhuwiex ċar x'"regola" ntużat biex jiġi deċiż 
x'forma ta' att għandu jintuża fir-rigward ta' suġġetti speċifiċi.

Emenda 1454
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, tista’ tadotta atti 
delegati mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. Dawn l-atti 
delegati jistgħu jew jiġu adottati bħala 
kodiċijiet tan-netwerk abbażi tal-proposti 
tat-test żviluppati mill-ENTSO għall-
Elettriku, jew, fejn jiġi deċiż hekk fil-lista 
ta’ prijorità skont l-Artikolu 55 il-paragrafu 
2, mill-entità tal-UE għad-DSO u mill-
Aġenzija skont il-proċedura fl-Artikolu 55 
jew bħala linji gwida skont il-proċedura fl-
Artikolu 57.

1. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr preġudizzju 
għas-setgħat mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. 
Dawn l-atti ta' implimentazzjoni jistgħu 
jew jiġu adottati bħala kodiċijiet tan-
netwerk abbażi tal-proposti tat-test 
żviluppati mill-ENTSO għall-Elettriku, 
jew, fejn jiġi deċiż hekk fil-lista ta' prijorità 
skont l-Artikolu 55 il-paragrafu 2, mill-
entità tal-UE għad-DSOs u mill-Aġenzija 
skont il-proċedura fl-Artikolu 55 jew bħala 
linji gwida skont il-proċedura fl-Artikolu 
57.

Or. en

Emenda 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, tista’ tadotta atti 
delegati mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. Dawn l-atti 
delegati jistgħu jew jiġu adottati bħala 
kodiċijiet tan-netwerk abbażi tal-proposti 
tat-test żviluppati mill-ENTSO għall-

1. Il-Kummissjoni, tista’ tadotta atti
delegati mingħajr preġudizzju għas-setgħat 
mogħtija fl-Artikoli 55 u 57. Dawn l-atti 
delegati jistgħu jew jiġu adottati bħala 
kodiċijiet tan-netwerk abbażi tal-proposti 
tat-test żviluppati mill-ENTSO għall-
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Elettriku, jew, fejn jiġi deċiż hekk fil-lista 
ta’ prijorità skont l-Artikolu 55 il-paragrafu 
2, mill-entità tal-UE għad-DSO u mill-
Aġenzija skont il-proċedura fl-Artikolu 55 
jew bħala linji gwida skont il-proċedura fl-
Artikolu 57.

Elettriku, jew, fejn jiġi deċiż hekk fil-lista 
ta' prijorità skont l-Artikolu 55 il-paragrafu 
2, mill-Aġenzija skont il-proċedura fl-
Artikolu 55 jew bħala linji gwida skont il-
proċedura fl-Artikolu 57.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għall-ħolqien ta' entità tal-UE għad-DSO għandha tiġi abbandunata sabiex jiġu 
eliminati r-riskji ta' kunflitti ta' interess.Din l-emenda tippromwovi l-konsistenza ma' emendi 
oħrajn.

Emenda 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) ikunu biss ta' natura teknika

Or. en

Emenda 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiżguraw li dawn jipprovdu livell 
minimu ta’ armonizzazzjonimeħtieġbiex 
jinkisbu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament;

(a) jiżguraw li dawn jipprovdu livell 
minimu ta' armonizzazzjoni teknika 
meħtieġa biex jinkisbu l-għanijiet ta' dan 
ir-Regolament;

Or. en

Emenda 1458
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 63 
dwar l-istabbiliment ta’ kodiċijiet tan-
netwerk fl-oqsma li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati għal regoli preċiżi u 
teknikament dettaljati b'rilevanza 
transkfonfinali skont l-Artikolu 63 dwar l-
istabbiliment ta' kodiċijiet tan-netwerk.
Qabel l-adozzjoni ta' att delegat għall-
ħolqien ta' kodiċi tan-netwerk jew għall-
modifika ta' kodiċi tan-netwerk eżistenti, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta leġiżlattiva wara l-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja għall-adozzjoni ta' 
qafas ta' politika.

Or. en

Emenda 1459
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 63 
dwar l-istabbiliment ta’ kodiċijiet tan-
netwerk fl-oqsma li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi 
kodiċijiet tan-netwerks, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 62(2), fl-oqsma li ġejjin:

Or. en

Emenda 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 63 
dwar l-istabbiliment ta’ kodiċijiet tan-
netwerkfl-oqsmali ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa, 
għal ħames snin, li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 63 dwar l-istabbiliment ta' 
kodiċijiet tan-netwerk li jkopru l-oqsma li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 1461
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 63 
dwar l-istabbiliment ta’ kodiċijiet tan-
netwerk fl-oqsma li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti ta' implimentazzjoni skont l-
Artikolu 63 dwar l-istabbiliment ta' 
kodiċijiet tan-netwerk fl-oqsma li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem alternattiv huwa f'konformità mal-kumment tagħna dwar l-atti delegati peress li 
hemm bżonn jiġu evalwati l-grad u l-forma tal-użu ta' atti delegati fil-każijiet kollha proposti 
mid-Direttiva u riflessi fir-Regolament.Mill-proposta tad-Direttiva ma joħroġx ċar x'kien il-
ħsieb wara l-użu ta' atti ta' implimentazzjoni (pereżempju l-format tad-data fl-Artikolu24 tad-
Direttiva) jew, f'każijiet oħra, l-użu ta' atti delegati (l-Artikolu 61 dwar l-ACER jew l-
Artikolu 63 dwar il-kodiċijiet tan-netwerk).Għaldaqstant mhuwiex ċar x'"regola" ntużat biex 
jiġi deċiż x'forma ta' att għandu jintuża fir-rigward ta' suġġetti speċifiċi.

Emenda 1462
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 63 
dwar l-istabbiliment ta’ kodiċijiet tan-
netwerk fl-oqsma li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti ta' implimentazzjoni skont l-
Artikolu 63 dwar l-istabbiliment ta' 
kodiċijiet tan-netwerk fl-oqsma li ġejjin:

Or. en
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Emenda 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) regoli dwar l-allokazzjoni ta’ 
kapaċità u regoli dwar il-ġestjoni tal-
konġestjoni inkluż it-tnaqqis ta’ 
ġenerazzjoni u d-dispaċċ mill-ġdid tal-
ġenerazzjoni u d-domanda;

(g) regoli dwar l-allokazzjoni ta' 
kapaċità u regoli dwar il-ġestjoni tal-
konġestjoni;

Or. en

Emenda 1464
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) regoli dwar l-allokazzjoni ta’ 
kapaċità u regoli dwar il-ġestjoni tal-
konġestjoni inkluż it-tnaqqis ta’ 
ġenerazzjoni u d-dispaċċ mill-ġdid tal-
ġenerazzjoni u d-domanda;

(g) regoli dwar l-allokazzjoni ta' 
kapaċità u regoli dwar il-ġestjoni tal-
konġestjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija ta' dan il-kliem hija f'konformità mal-pożizzjoni atwali tagħna kif espressa fl-
Artikolu 20.

Emenda 1465
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) regoli dwar l-allokazzjoni ta’ (g) regoli dwar l-allokazzjoni ta' 
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kapaċità u regoli dwar il-ġestjoni tal-
konġestjoni inkluż it-tnaqqis ta’ 
ġenerazzjoni u d-dispaċċ mill-ġdid tal-
ġenerazzjoni u d-domanda;

kapaċità u regoli dwar il-ġestjoni tal-
konġestjoni;

Or. en

Emenda 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) regoli dwar l-allokazzjoni ta’ 
kapaċità u regoli dwar il-ġestjoni tal-
konġestjoni inkluż it-tnaqqis ta’ 
ġenerazzjoni u d-dispaċċ mill-ġdid tal-
ġenerazzjoni u d-domanda;

(g) regoli dwar l-allokazzjoni ta' 
kapaċità u regoli dwar il-ġestjoni tal-
konġestjoni;

Or. en

Emenda 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni u imposti għall-
konnessjoni inklużi s-sinjali differenzjati 
skont il-lokalità u regoli dwar il-kumpens 
tal-operaturi ta’ sistemi ta’ 
intertrażmissjoni;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġija tat-tariffi u l-imposti tan-netwerk jibbażaw fuq influwenzi nazzjonali u 
reġjonali.L-armonizzazzjoni tal-imposti tan-netwerk tmur kontra l-prinċipju tas-
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sussidjarjetà.Għaldaqstant mhuwiex kompitu tal-ACER li jagħti rakkomandazzjoni f'dan il-
kuntest.

Emenda 1468
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni u imposti għall-
konnessjoni inklużi s-sinjali differenzjati 
skont il-lokalità u regoli dwar il-kumpens 
tal-operaturi ta’ sistemi ta’ 
intertrażmissjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni u imposti għall-
konnessjoni inklużi s-sinjali differenzjati 
skont il-lokalità u regoli dwar il-kumpens 
tal-operaturi ta’ sistemi ta’ 
intertrażmissjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt k
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni u imposti għall-
konnessjoni inklużi s-sinjali differenzjati 
skont il-lokalità u regoli dwar il-kumpens 
tal-operaturi ta’ sistemi ta’ 
intertrażmissjoni;

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni inklużi s-
sinjali differenzjati skont il-lokalità u regoli 
dwar il-kumpens tal-operaturi ta' sistemi ta' 
intertrażmissjoni;

Or. en

Emenda 1471
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni u imposti għall-
konnessjoni inklużi s-sinjali differenzjati 
skont il-lokalità u regoli dwar il-kumpens 
tal-operaturi ta’ sistemi ta’ 
intertrażmissjoni;

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni inklużi s-
sinjali differenzjati skont il-lokalità u regoli 
dwar il-kumpens tal-operaturi ta' sistemi ta' 
intertrażmissjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-varjazzjonijiet u d-differenzi reġjonali, ma jidhirx opportun li jkun hemm 
armonizzazzjoni fl-UE kollha tal-istrutturi tat-tariffi tad-distribuzzjoni.

Emenda 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni u imposti għall-

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni inklużi s-
sinjali differenzjati skont il-lokalità u regoli 
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konnessjoni inklużi s-sinjali differenzjati 
skont il-lokalità u regoli dwar il-kumpens 
tal-operaturi ta’ sistemi ta’ 
intertrażmissjoni;

dwar il-kumpens tal-operaturi ta' sistemi ta' 
intertrażmissjoni;

Or. en

Emenda 1473
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni u imposti għall-konnessjoni
inklużi s-sinjali differenzjati skont il-
lokalità u regoli dwar il-kumpens tal-
operaturi ta’ sistemi ta’ intertrażmissjoni;

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni u imposti 
għall-konnessjoniinklużi s-sinjali 
differenzjati skont il-lokalità u regoli dwar 
il-kumpens tal-operaturi ta' sistemi ta' 
intertrażmissjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-aspetti u l-karatteristiċi naturali varji tal-grilji ta' distribuzzjoni fost l-Istati 
Membri, mhux se jkun possibbli li tiġi implimentata armonizzazzjoni tat-tariffi tad-
distribuzzjoni fil-livell tal-UE.L-istess argument japplika fl-ittra (n) ta' dan l-Artikolu.

Emenda 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni u imposti għall-konnessjoni
inklużi s-sinjali differenzjati skont il-
lokalità u regoli dwar il-kumpens tal-
operaturi ta’ sistemi ta’ intertrażmissjoni;

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni u imposti 
għall-konnessjoniinklużi s-sinjali 
differenzjati skont il-lokalità u regoli dwar 
il-kumpens tal-operaturi ta’ sistemi ta’ 
intertrażmissjoni;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-evoluzzjoni rapida tas-sistemi tal-enerġija, ma jkunx ġustifikat li jkun hemm 
imposta tan-netwerk fuq l-istrutturi tat-tariffi tad-distribuzzjoni, peress li dawn għandhom 
impatt transkonfinali baxx u interkonnessjoni b'saħħitha mal-ispeċifiċitajiet lokali.

Emenda 1475
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni u imposti għall-konnessjoni
inklużi s-sinjali differenzjati skont il-
lokalità u regoli dwar il-kumpens tal-
operaturi ta’ sistemi ta’ intertrażmissjoni;

(k) regoli dwar strutturi tariffarji 
armonizzati għat-trażmissjoni u imposti 
għall-konnessjoniinklużi s-sinjali 
differenzjati skont il-lokalità u regoli dwar 
il-kumpens tal-operaturi ta’ sistemi ta’ 
intertrażmissjoni;

Or. en

Emenda 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) regoli għall-forniment 
nondiskriminatorju u trasparenti ta’ 
servizzi anċillari mhux tal-frekwenza, 
inklużi l-kontroll tal-voltaġġ tal-istatiċità, 
l-inerzja, l-injezzjoni ta’ kurrent 
b’reattività mgħaġġla, l-abilità ta’ startjar 
minn mitfi totali;

imħassar

Or. en

Emenda 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) regoli għall-forniment 
nondiskriminatorju u trasparenti ta’ 
servizzi anċillari mhux tal-frekwenza, 
inklużi l-kontroll tal-voltaġġ tal-istatiċità, 
l-inerzja, l-injezzjoni ta’ kurrent 
b’reattività mgħaġġla, l-abilità ta’ startjar 
minn mitfi totali;

imħassar

Or. en

Emenda 1478
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) regoli dwar ir-rispons tad-
domanda, inklużi l-aggregazzjoni, il-ħżin 
tal-enerġija u t-tnaqqis tad-domanda;

imħassar

Or. en

Emenda 1479
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) regoli dwar ir-rispons tad-
domanda, inklużi l-aggregazzjoni, il-ħżin 
tal-enerġija u t-tnaqqis tad-domanda;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'dan ir-Regolament, hemm indikat b'mod ċar li r-regoli li jikkonċernaw iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-operaturi tas-sistema ta' 
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trażmissjoni.Għal din ir-raġuni, mhuwiex ċar għaliex huwa meħtieġ li jkun hemm digriet 
legali addizzjonali għaċ-Ċentri Operazzjonali Reġjonali.Aħna wkoll tal-fehma li d-
dispożizzjonijiet kollha ta' tali importanza jenħtieġ li jissemmew b'mod espliċitu fit-test ta' 
dan ir-Regolament.

Emenda 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) regoli dwar ir-rispons tad-
domanda, inklużi l-aggregazzjoni, il-ħżin 
tal-enerġija u t-tnaqqis tad-domanda;

imħassar

Or. en

Emenda 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) regoli dwar ir-rispons tad-domanda, 
inklużi l-aggregazzjoni, il-ħżin tal-enerġija 
u t-tnaqqis tad-domanda;

(n) regoli dwar ir-rispons tad-domanda, 
inklużi l-aggregazzjoni, u t-tnaqqis tad-
domanda;

Or. en

Emenda 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt na (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(na) il-ħżin tal-enerġija;

Or. en
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Emenda 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) regoli dwar iċ-ċibersigurtà; u imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diġà hemm diversi korpi Ewropej li jittrattaw din il-kwistjoni (bħall-ENISA), u kodiċi tan-
netwerk aktarx li jirkeb fuq regolamenti oħra u l-informazzjoni pubblika jenħtieġ li tkun 
ristretta għal dak li jkun meħtieġ.

Emenda 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) regoli dwar iċ-ċibersigurtà; u imħassar

Or. en

Emenda 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) regoli li jikkonċernaw iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-regoli għaċ-ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali naturalment jaqgħu taħt il-Linji Gwida 
dwar l-Operat tas-Sistema peress li dawn jipprovdu livell addizzjonali ta' dettall dwar kif, fil-
prattika, il-koordinazzjoni jenħtieġ li tiġi eżegwita.

Emenda 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) regoli li jikkonċernaw iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali.

imħassar

Or. en

Emenda 1487
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt pa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) Il-ħżin tal-enerġija;

Or. en

Emenda 1488
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħrajn, kull tliet snin
tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika l-oqsma stipulati fil-paragrafu 1 

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħrajn, kull tliet snin
tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika l-oqsma stipulati fil-paragrafu 1 
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li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Jekk is-suġġett tal-
kodiċi tan-netwerk ikun direttament 
relatat mat-tħaddim tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u inqas rilevanti għas-
sistema ta’ trażmissjoni, il-Kummissjoni 
tista’ titlob lill-entità tal-UE għad-DSO 
minflok lill-ENTSO għall-Elettriku biex 
tlaqqa’ kumitat għall-abbozzar u 
tippreżenta proposta għal kodiċi tan-
netwerk lill-aġenzija.

li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk.

Or. en

Emenda 1489
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħrajn, kull tliet snin
tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika l-oqsma stipulati fil-paragrafu 1 
li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Jekk is-suġġett tal-
kodiċi tan-netwerk ikun direttament 
relatat mat-tħaddim tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u inqas rilevanti għas-
sistema ta’ trażmissjoni, il-Kummissjoni 
tista’ titlob lill-entità tal-UE għad-DSO 
minflok lill-ENTSO għall-Elettriku biex 
tlaqqa’ kumitat għall-abbozzar u 
tippreżenta proposta għal kodiċi tan-
netwerk lill-aġenzija.

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku, mal-entità tal-UE għad-
DSO u mal-partijiet ikkonċernati rilevanti 
l-oħrajn, kull tliet snin tistabbilixxi lista ta' 
prijoritajiet annwali li tidentifika l-oqsma 
stipulati fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 8(6) li 
għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament jintroduċi entità Ewropea Operaturi tas-Sistema ta' Distribuzzjoni fl-
Artikoli 49-51.Il-kompiti relatati ma' din l-entità għalhekk għandhom ikunu allinjati mad-
dispożizzjoni ta' dan l-Artikolu u, speċjalment fir-rigward tal-kooperazzjoni bejn it-TSOs u d-
DSOs, anki mal-Artikolu 53.
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Emenda 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħrajn, kull tliet 
snin tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika l-oqsma stipulati fil-paragrafu 1 
li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Jekk is-suġġett tal-
kodiċi tan-netwerk ikun direttament relatat 
mat-tħaddim tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
u inqas rilevanti għas-sistema ta’ 
trażmissjoni, il-Kummissjoni tista’ titlob 
lill-entità tal-UE għad-DSO minflok lill-
ENTSO għall-Elettriku biex tlaqqa’ 
kumitat għall-abbozzar u tippreżenta 
proposta għal kodiċi tan-netwerk lill-
aġenzija.

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħrajn, kull tliet snin
tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika l-oqsma stipulati fil-paragrafu 1 
li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Jekk is-suġġett tal-
kodiċi tan-netwerk ikun direttament relatat 
mat-tħaddim tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
u inqas rilevanti għas-sistema ta’ 
trażmissjoni, il-Kummissjoni tista’ titlob 
lill-entità tal-UE għad-DSO minflok lill-
ENTSO għall-Elettriku biex tlaqqa’ 
kumitat għall-abbozzar u tippreżenta 
proposta għal kodiċi tan-netwerk lill-
aġenzija. L-entità tal-UE għad-DSO 
għandha tiżgura li l-kumitat tal-abbozzar 
ikkonvokat ikollu rappreżentanza 
ġeografikament ibbilanċjata, inklużi 
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni 
żgħar jew indipendenti, u għandha tkun 
soġġetta għal regoli relatati mal-
indipendenza u l-prevenzjoni tal-kunflitti 
ta' interess.

Or. en

Emenda 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
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għall-Elettriku u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħrajn, kull tliet snin
tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika l-oqsma stipulati fil-paragrafu 1 
li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Jekk is-suġġett tal-
kodiċi tan-netwerk ikun direttament relatat 
mat-tħaddim tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
u inqas rilevanti għas-sistema ta’ 
trażmissjoni, il-Kummissjoni tista’ titlob 
lill-entità tal-UE għad-DSO minflok lill-
ENTSO għall-Elettriku biex tlaqqa’ 
kumitat għall-abbozzar u tippreżenta 
proposta għal kodiċi tan-netwerk lill-
aġenzija.

għall-Elettriku, mal-entità tal-UE għad-
DSO għall-elettriku kif ukoll mal-partijiet 
ikkonċernati rilevanti l-oħrajn, kull tliet 
snin tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika l-oqsma stipulati fil-paragrafu 1 
li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk wara analiżi bir-
reqqa tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji. 
Jekk is-suġġett tal-kodiċi tan-netwerk ikun 
direttament relatat mat-tħaddim tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni u inqas rilevanti għas-
sistema ta’ trażmissjoni, il-Kummissjoni 
tista’ titlob lill-entità tal-UE għad-DSO 
minflok lill-ENTSO għall-Elettriku biex 
tlaqqa’ kumitat għall-abbozzar u 
tippreżenta proposta għal kodiċi tan-
netwerk lill-aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li jkun hemm parità bejn l-ENTSO-E u l-entità tal-UE għad-DSO.L-analiżi tal-
ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji hija importanti sabiex il-konsumaturi jkunu jistgġħu jiġu 
infurmati dwar il-loġika li fuqha tkun ibbażata d-deċiżjoni.

Emenda 1492
Fulvio Martusciello

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħrajn, kull tliet snin
tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika l-oqsma stipulati fil-paragrafu 1 
li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Jekk is-suġġett tal-
kodiċi tan-netwerk ikun direttament relatat 
mat-tħaddim tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
u inqas rilevanti għas-sistema ta’ 
trażmissjoni, il-Kummissjoni tista’ titlob 
lill-entità tal-UE għad-DSO minflok lill-
ENTSO għall-Elettriku biex tlaqqa’ 
kumitat għall-abbozzar u tippreżenta 

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku, mal-operaturi tas-sistemi 
ta' distribuzzjoniu u mal-partijiet 
ikkonċernati rilevanti l-oħrajn, kull tliet 
snin tistabbilixxi lista ta' prijoritajiet
annwali li tidentifika l-oqsma stipulati fil-
paragrafu 1 li għandhom ikunu inklużi fl-
iżvilupp tal-kodiċijiet tan-netwerk.  Jekk 
is-suġġett tal-kodiċi tan-netwerk ikun 
direttament relatat mat-tħaddim tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni u inqas rilevanti għas-
sistema ta’ trażmissjoni, il-Kummissjoni 
tista’ titlob lill-entità tal-UE għad-DSO 
minflok lill-ENTSO għall-Elettriku biex 
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proposta għal kodiċi tan-netwerk lill-
aġenzija.

tlaqqa’ kumitat għall-abbozzar u 
tippreżenta proposta għal kodiċi tan-
netwerk lill-aġenzija.

Or. en

Emenda 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħrajn, kull tliet snin
tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika l-oqsma stipulati fil-paragrafu 1 
li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Jekk is-suġġett tal-
kodiċi tan-netwerk ikun direttament relatat 
mat-tħaddim tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
u inqas rilevanti għas-sistema ta’ 
trażmissjoni, il-Kummissjoni tista’ titlob 
lill-entità tal-UE għad-DSO minflok lill-
ENTSO għall-Elettriku biex tlaqqa’ 
kumitat għall-abbozzar u tippreżenta 
proposta għal kodiċi tan-netwerk lill-
aġenzija.

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħrajn, kull tliet snin
tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika l-oqsma stipulati fil-paragrafu 1 
li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Jekk is-suġġett tal-
kodiċi tan-netwerk ikun direttament relatat 
mat-tħaddim tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
u inqas rilevanti għas-sistema ta’ 
trażmissjoni, il-Kummissjoni tista’ titlob 
lill-Aġenzija minflok lill-ENTSO għall-
Elettriku biex tlaqqa' kumitat tal-partijiet 
interessati u tippreżenta proposta għal 
kodiċi tan-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta' entità tal-UE għad-DSO, l-ACER jenħtieġ li tkun dik li tabbozza u tissorvelja 
l-implimentazzjoni tal-kodiċijiet tan-netwerk relatati man-netwerks ta' distribuzzjoni.L-ACER 
jenħtieġ li tkun ukoll l-awtorità li tlaqqa' "l-Kumitati għall-Abbozzar" tal-kodiċijiet tan-
netwerk.Dawn "il-Kumitati għall-Abbozzar" jenħtieġ li jingħataw l-isem ġdid ta' "Kumitati 
tal-Partijiet Ikkonċernati" sabiex tiġi evitata kwalunkwe miżinterpretazzjoni rigward ir-rwol 
tagħhom: il-kumitati jenħtieġ li jkollhom rwol konsultattiv u ta' appoġġ, iżda m'għandhomx 
ikunu dawk li jabbozzaw il-kodiċijiet tan-netwerk.

Emenda 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħrajn, kull tliet snin
tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika l-oqsma stipulati fil-paragrafu 1 
li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Jekk is-suġġett tal-
kodiċi tan-netwerk ikun direttament relatat 
mat-tħaddim tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
u inqas rilevanti għas-sistema ta’ 
trażmissjoni, il-Kummissjoni tista’ titlob 
lill-entità tal-UE għad-DSO minflok lill-
ENTSO għall-Elettriku biex tlaqqa’ 
kumitat għall-abbozzar u tippreżenta 
proposta għal kodiċi tan-netwerk lill-
aġenzija.

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku, mal-entità tal-UE għad-
DSO u mal-partijiet ikkonċernati rilevanti 
l-oħrajn, kull tliet snin tistabbilixxi lista ta’ 
prijoritajiet li tidentifika l-oqsma stipulati 
fil-paragrafu 1 li għandhom ikunu inklużi 
fl-iżvilupp tal-kodiċijiet tan-netwerk.  Jekk 
is-suġġett tal-kodiċi tan-netwerk ikun 
direttament relatat mat-tħaddim tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni u inqas rilevanti għas-
sistema ta’ trażmissjoni, il-Kummissjoni 
għandha titlob lill-entità tal-UE għad-DSO 
minflok lill-ENTSO għall-Elettriku biex 
tlaqqa’ kumitat għall-abbozzar u 
tippreżenta proposta għal kodiċi tan-
netwerk lill-aġenzija.

Or. en

Emenda 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħrajn, kull tliet snin
tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika l-oqsma stipulati fil-paragrafu 
1 li għandhom ikunu inklużi fl-iżvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Jekk is-suġġett tal-
kodiċi tan-netwerk ikun direttament relatat 
mat-tħaddim tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
u inqas rilevanti għas-sistema ta’ 
trażmissjoni, il-Kummissjoni tista’ titlob 
lill-entità tal-UE għad-DSO minflok lill-
ENTSO għall-Elettriku biex tlaqqa’ 
kumitat għall-abbozzar u tippreżenta 

2. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO 
għall-Elettriku u mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti l-oħrajn, kull tliet snin
tistabbilixxi lista ta’ prijoritajiet li 
tidentifika oqsma li għandhom ikunu 
inklużi fl-ippjanar leġiżlattiv u fl-iżvilupp 
tal-kodiċijiet tan-netwerk. Jekk is-suġġett 
tal-kodiċi tan-netwerk ikun direttament 
relatat mat-tħaddim tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u inqas rilevanti għas-
sistema ta’ trażmissjoni, il-Kummissjoni 
tista’ titlob lill-entità tal-UE għad-DSO 
minflok lill-ENTSO għall-Elettriku biex 
tlaqqa’ kumitat għall-abbozzar u 
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proposta għal kodiċi tan-netwerk lill-
aġenzija.

tippreżenta proposta għal kodiċi tan-
netwerk lill-aġenzija.

Or. en

Emenda 1496
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha titlob lill-
Aġenzija sabiex din tippreżentalha fi żmien 
raġonevoli ta’ mhux aktar minn sitt xhur, 
abbozz ta’ linji gwida ta’ qafas mhux 
vinkolanti (linja gwida ta’ qafas) li 
jipprovdu prinċipji ċari u oġġettivi għall-
iżvilupp tal-kodiċijiet tan-netwerk relatat 
mal-oqsma identifikati fil-lista ta’ 
prijorità. It-talba tal-Kummissjoni tista’ 
tinkludi kundizzjonijiet li għandhom jiġu 
indirizzati mil-linji gwida ta’ qafas.  Kull 
linja gwida ta’ qafas għandha 
tikkontribwixxi għall-integrazzjoni tas-
suq, għan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
għall-kompetizzjoni effettiva u għall-
funzjonament effiċjenti tas-suq. Fuq talba 
raġunata mill-Aġenzija, il-Kummissjoni 
tista’ testendi dak il-perjodu.

3. Il-Kummissjoni għandha titlob lill-
Aġenzija sabiex din tippreżentalha fi żmien 
raġonevoli ta’ mhux aktar minn sitt xhur, 
abbozz ta’ linji gwida ta’ qafas mhux 
vinkolanti (linja gwida ta’ qafas) li 
jipprovdu prinċipji ċari u oġġettivi għall-
iżvilupp tal-kodiċijiet tan-netwerk relatat 
mal-oqsma identifikati fil-lista ta’ prijorità. 
It-talba tal-Kummissjoni tista’ tinkludi 
kundizzjonijiet li għandhom jiġu indirizzati 
mil-linji gwida ta’ qafas. Kull linja gwida 
ta’ qafas għandha tikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tas-suq aħjar ta' livelli 
għoljin ta' elettriku ġġenerat minn sorsi 
varjabbli ta' enerġija rinnovabbli, għan-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, għall-
kompetizzjoni effettiva u għall-
funzjonament effiċjenti tas-suq. Fuq talba 
raġunata mill-Aġenzija, il-Kummissjoni 
tista’ testendi dak il-perjodu.

Or. en

Emenda 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Aġenzija għandha tikkonsulta 
formalment lill-ENTSO għall-Elettriku , 

4. L-Aġenzija għandha tikkonsulta 
formalment lill-ENTSO għall-Elettrikuu 
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lill-entità tal-UE għad-DSO u lill-partijiet 
ikkonċernati rilevanti  l-oħrajn dwar il-linja 
gwida ta’ qafas, matul perjodu ta’ mhux 
inqas minn xahrejn, b’mod miftuħ u 
trasparenti.

lill-partijiet ikkonċernati rilevantil-oħrajn 
dwar il-linja gwida ta’ qafas, matul perjodu 
ta’ mhux inqas minn xahrejn, b’mod 
miftuħ u trasparenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippromwovi l-konsistenza ma' emendi oħrajn.Barra minn hekk, sabiex ikun 
hemm kjarifika dwar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet distinti għall-elaborazzjoni tal-kodiċijiet 
tan-network, id-dispożizzjonijiet dwar il-kodiċijiet tan-network relatati mal-grilji tad-
distribuzzjoni jenħtieġ li jiġu ttrattati f'subparagrafu ieħor.Għaldaqstant, il-kontenut ta' dan 
il-paragrafu huwa limitat għal kodiċijiet tan-netwerk li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
mandat tal-ENTSO-E.

Emenda 1498
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Aġenzija għandha tikkonsulta 
formalment lill-ENTSO għall-Elettriku , 
lill-entità tal-UE għad-DSO u lill-partijiet 
ikkonċernati rilevanti  l-oħrajn dwar il-linja 
gwida ta’ qafas, matul perjodu ta’ mhux 
inqas minn xahrejn, b’mod miftuħ u 
trasparenti.

4. L-Aġenzija għandha tikkonsulta 
formalment lill-ENTSO għall-Elettriku,u 
lill-partijiet ikkonċernati rilevantil-oħrajn 
dwar il-linja gwida ta’ qafas, matul perjodu 
ta’ mhux inqas minn xahrejn, b’mod 
miftuħ u trasparenti.

Or. en

Emenda 1499
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk il-Kummissjoni tqis li l-linji 
gwida ta’ qafas ma jikkontribwixxux għall-
integrazzjoni tas-suq, għan-nuqqas ta’ 

6. Jekk il-Kummissjoni tqis li l-linji 
gwida ta’ qafas ma jikkontribwixxux għall-
integrazzjoni tas-suq aħjar ta' livelli 
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diskriminazzjoni, għall-kompetizzjoni 
effettiva u għall-funzjonament effiċjenti 
tas-suq, hija tista’ titlob lill-Aġenzija biex 
tirrivedi l-linji gwida ta’ qafas f’perjodu ta’ 
żmien raġonevoli, u terġa’ tippreżentahom 
lill-Kummissjoni.

għoljin ta' elettriku ġġenerat minn sorsi 
varjabbli ta' enerġija rinnovabbli, għan-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, għall-
kompetizzjoni effettiva u għall-
funzjonament effiċjenti tas-suq, hija tista’ 
titlob lill-Aġenzija biex tirrivedi l-linji 
gwida ta’ qafas f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli, u terġa’ tippreżentahom lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tistieden 
lill-ENTSO għall-Elettriku jew, fejn jiġi 
deċiż hekk fil-lista ta’ prijorità skont il-
paragrafu 2, lill-entità tal-UE għad-DSO 
għall-Elettriku, biex jippreżenta lill-
Aġenzija proposta għal kodiċi tan-
netwerk li jikkonforma mal-linja gwida ta’ 
qafas rilevanti, fi żmien perjodu raġonevoli 
ta’ mhux aktar minn tnax-il xahar.

8. Il-Kummissjoni għandha tistieden 
lill-ENTSO għall-Elettriku biex jippreżenta 
lill-Aġenzijaproposta għalkodiċi tan-
netwerk li jikkonforma mal-linja gwida ta’ 
qafas rilevanti, fi żmien perjodu raġonevoli 
ta’ mhux aktar minn tnax-il xahar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippromwovi l-konsistenza ma' emendi oħrajn.Barra minn hekk, sabiex ikun 
hemm kjarifika dwar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet distinti għall-elaborazzjoni tal-kodiċijiet 
tan-network, id-dispożizzjonijiet dwar il-kodiċijiet tan-network relatati mal-grilji tad-
distribuzzjoni jenħtieġ li jiġu ttrattati f'subparagrafu ieħor.Għaldaqstant, il-kontenut ta' dan 
il-paragrafu huwa limitat għal kodiċijiet tan-netwerk li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
mandat tal-ENTSO-E.

Emenda 1501
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tistieden 
lill-ENTSO għall-Elettriku jew, fejn jiġi 
deċiż hekk fil-lista ta’ prijorità skont il-
paragrafu 2, lill-entità tal-UE għad-DSO 
għall-Elettriku, biex jippreżenta lill-
Aġenzija proposta għal kodiċi tan-
netwerk li jikkonforma mal-linja gwida ta’ 
qafas rilevanti, fi żmien perjodu raġonevoli 
ta’ mhux aktar minn tnax-il xahar.

8. Il-Kummissjoni għandha tistieden 
lill-ENTSO għall-Elettrikubiex jippreżenta 
lill-Aġenzijaproposta għalkodiċi tan-
netwerk li jikkonforma mal-linja gwida ta’ 
qafas rilevanti, fi żmien perjodu raġonevoli 
ta’ mhux aktar minn tnax-il xahar.

Or. en

Emenda 1502
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tistieden 
lill-ENTSO għall-Elettriku jew, fejn jiġi 
deċiż hekk fil-lista ta’ prijorità skont il-
paragrafu 2, lill-entità tal-UE għad-DSO 
għall-Elettriku, biex jippreżenta lill-
Aġenzija proposta għal kodiċi tan-
netwerk li jikkonforma mal-linja gwida ta’ 
qafas rilevanti, fi żmien perjodu raġonevoli 
ta’ mhux aktar minn tnax-il xahar.

8. Il-Kummissjoni għandha tistieden 
lill-ENTSO għall-Elettriku jew, fejn jiġi 
deċiż hekk fil-lista ta’ prijorità skont il-
paragrafu 2, lill-entità tal-UE għad-DSO 
għall-Elettriku, biex jippreżentaw lill-
Aġenzija opinjoni dwar kodiċi tan-netwerk 
li jikkonforma mal-linja gwida ta’ qafas 
rilevanti, fi żmien perjodu raġonevoli ta’ 
mhux aktar minn tnax-il xahar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament jintroduċi entità Ewropea Operaturi tas-Sistema ta' Distribuzzjoni fl-
Artikoli 49-51.Il-kompiti relatati ma' din l-entità għalhekk għandhom ikunu allinjati mad-
dispożizzjoni ta' dan l-Artikolu u, speċjalment fir-rigward tal-kooperazzjoni bejn it-TSOs u d-
DSOs, anki mal-Artikolu 53.

Emenda 1503
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
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Artikolu 55 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-ENTSO għall-elettriku, jew fejn 
jiġi deċiż hekk fil-lista ta’ prijorità skont 
il-paragrafu 2, l-entità tal-UE għad-DSO 
għandha tlaqqa’ kumitat għall-abbozzar 
biex jappoġġaha fil-proċess ta’ żvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Il-Kumitat għall-
abbozzar għandu jkun magħmul minn 
rappreżentanti tal-ENTSO għall-Elettriku, 
tal-Aġenzija, tal-entità tal-UE għad-DSO, 
fejn xieraq, minn operaturi nominati tas-
suq tal-elettriku u minn għadd limitat tal-
partijiet ikkonċernati affettwati ewlenin. L-
ENTSO għall-Elettriku jew fejn ikun ġie 
deċiż hekk fil-lista ta’ prijorità skont il-
paragrafu 2, l-entità tal-UE għad-DSO,
għandu jelabora proposti għal kodiċijiet 
tan-netwerk fl-oqsma previsti fil-paragrafu 
1 fuq talba indirizzata lilu mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 8.

9. L-Aġenzija, għandha tlaqqa’ 
kumitat għall-abbozzar biex jappoġġaha 
fil-proċess ta’ żvilupp tal-kodiċijiet tan-
netwerk. Il-Kumitat għall-abbozzar 
għandu jkun magħmul minn rappreżentanti 
tal-ENTSO għall-Elettriku, tal-Aġenzija, 
tal-entità tal-UE għad-DSO, fejn xieraq, 
minn operaturi nominati tas-suq tal-
elettriku, u mill-partijiet ikkonċernati 
affettwati ewlenin, inklużi operaturi tas-
suq ta' parti terzi, u kwalunkwe sors 
estern ta' għarfien espert mid-dinja 
akkademika jew mill-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili. L-Aġenzija għandha 
telabora proposti għal kodiċijiet tan-
netwerk fl-oqsma previsti fil-paragrafu 6 
Artikolu paragrafu 1 fuq talba indirizzata 
lilha mill-Kummissjoni skont il-
paragrafu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament jintroduċi entità Ewropea Operaturi tas-Sistema ta' Distribuzzjoni fl-
Artikoli 49-51.Il-kompiti relatati ma' din l-entità għalhekk għandhom ikunu allinjati mad-
dispożizzjoni ta' dan l-Artikolu u, speċjalment fir-rigward tal-kooperazzjoni bejn it-TSOs u d-
DSOs, anki mal-Artikolu 53.

Emenda 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-ENTSO għall-elettriku, jew fejn 
jiġi deċiż hekk fil-lista ta’ prijorità skont 
il-paragrafu 2, l-entità tal-UE għad-DSO 
għandha tlaqqa’ kumitat għall-abbozzar 
biex jappoġġaha fil-proċess ta’ żvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Il-Kumitat għall-
abbozzar għandu jkun magħmul minn 
rappreżentanti tal-ENTSO għall-Elettriku, 

9. L-ENTSO għall-elettriku, għandu 
jlaqqa' kumitat tal-partijiet ikkonċernati 
biex jappoġġah fil-proċess ta’ żvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Il-Kumitat tal-
partijiet ikkonċernati għandu jkun 
magħmul minn rappreżentanti tal-ENTSO 
għall-Elettriku, tal-Aġenzija, u ta' partijiet 
ikkonċernati affettwati oħrajn li x'aktarx 
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tal-Aġenzija, tal-entità tal-UE għad-DSO, 
fejn xieraq, minn operaturi nominati tas-
suq tal-elettriku u minn għadd limitat tal-
partijiet ikkonċernati affettwati 
ewlenin. L-ENTSO għall-Elettriku jew 
fejn ikun ġie deċiż hekk fil-lista ta’ 
prijorità skont il-paragrafu 2, l-entità tal-
UE għad-DSO, għandu jelabora proposti 
għal kodiċijiet tan-netwerk fl-oqsma 
previsti fil-paragrafu 1 fuq talba indirizzata 
lilu mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 8.

ikollhom interess fil-kodiċi tan-netwerk, 
inklużi l-operaturi tas-sistemi ta' 
distribuzzjoni, l-utenti tas-sistema ta' 
operaturi nominati tas-suq tal-elettriku, l-
assoċjazzjonijiet tal-industrija rilevanti, il-
korpi tekniċi u l-assoċjazzjonijiet tal-
konsumatur. L-ENTSO għall-elettriku 
għandu jelabora proposti għal kodiċijiet 
tan-netwerk fl-oqsma previsti fil-
paragrafu 1 fuq talba indirizzata lilu mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lingwaġġ eżistenti dwar "il-kumitat għall-abbozzar" (issa magħruf bħala - "il-kumitat tal-
partijiet ikkonċernati") li jinkludi "għadd limitat tal-partijiet ikkonċernati affettwati ewlenin", 
huwa vag wisq u jista' jillimita l-parteċipazzjoni.Sabiex jiġi żgurat li l-proċess ma jiġix 
maħtuf minn assoċjazzjonijiet industrijali kbar, ir-Regolament dwar l-Elettriku jenħtieġ li 
jiżgura li l-partijiet ikkonċernati kollha li x'aktarx ikollhom interess fil-kodiċi tan-netwerk, 
b'mod partikolari dawk iżgħar u li għandhom anqas riżorsi, jkunu jistgħu jappoġġjaw il-
proċess ta' żvilupp tal-kodiċi tan-netwerk u jkunu rappreżentati b'mod adegwat.Barra minn 
hekk, sabiex ikun hemm kjarifika dwar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet distinti għall-
elaborazzjoni tal-kodiċijiet tan-network, id-dispożizzjonijiet dwar il-kodiċijiet tan-network 
relatati mal-grilji tad-distribuzzjoni jenħtieġ li jitqiegħdu f'subparagrafu ieħor.Għaldaqstant, 
il-kontenut ta' dan il-paragrafu huwa limitat għal kodiċijiet tan-netwerk li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-mandat tal-ENTSO-E.

Emenda 1505
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-ENTSO għall-elettriku, jew fejn 
jiġi deċiż hekk fil-lista ta’ prijorità skont 
il-paragrafu 2, l-entità tal-UE għad-DSO 
għandha tlaqqa’ kumitat għall-abbozzar 
biex jappoġġaha fil-proċess ta’ żvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Il-Kumitat għall-
abbozzar għandu jkun magħmul minn 
rappreżentanti tal-ENTSO għall-Elettriku, 
tal-Aġenzija, tal-entità tal-UE għad-DSO, 
fejn xieraq, minn operaturi nominati tas-
suq tal-elettriku u minn għadd limitat tal-
partijiet ikkonċernati affettwati 

9. L-ENTSO għall-elettriku, għandu 
jlaqqa' kumitat tal-partijiet ikkonċernati 
biex jappoġġah fil-proċess ta’ żvilupp tal-
kodiċijiet tan-netwerk. Il-kumitat tal-
partijiet ikkonċernati għandu jkun 
magħmul minn rappreżentanti tal-ENTSO 
għall-Elettriku, tal-Aġenzija, u ta' partijiet 
ikkonċernati affettwati oħrajn li x'aktarx 
ikollhom interess fil-kodiċi tan-netwerk, 
inklużi l-operaturi tas-sistemi ta' 
distribuzzjoni, l-operaturi nominati tas-
suq tal-elettriku, l-utenti tas-sistema, l-
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ewlenin. L-ENTSO għall-Elettriku jew 
fejn ikun ġie deċiż hekk fil-lista ta’ 
prijorità skont il-paragrafu 2, l-entità tal-
UE għad-DSO, għandu jelabora proposti 
għal kodiċijiet tan-netwerk fl-oqsma 
previsti fil-paragrafu 1 fuq talba indirizzata 
lilu mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 8.

assoċjazzjonijiet tal-industrija rilevanti, il-
korpi tekniċi u l-assoċjazzjonijiet tal-
konsumatur. L-ENTSO għall-elettriku 
għandu jelabora proposti għal kodiċijiet 
tan-netwerk fl-oqsma previsti fil-paragrafu 
1 fuq talba indirizzata lilu mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 8.

Or. en

Emenda 1506
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. L-Aġenzija għandha tirrevedi l-
kodiċi tan-netwerk u tiżgura   li dan ikun 
konformi mal-linji gwida ta’ qafas u li 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tas-suq, 
għan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, għall-
kompetizzjoni effettiva u għall-
funzjonament effiċjenti tas-suq u ,  
għandha tippreżenta l-kodiċi tan-netwerk 
lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur minn 
meta tirċievi l-proposta.   Fil-proposta 
ppreżentata mill-Kummissjoni, l-Aġenzija 
għandha tqis l-opinjonijiet mogħtija mill-
partijiet kollha involuti waqt l-abbozzar tal-
proposta mmexxija mill-ENTSO għall-
Elettriku jew mill-entità tal-UE għad-DSO 
u għandha tikkonsulta formalment lill-
partijiet ikkonċernati rilevanti dwar il-
verżjoni li trid tiġi ppreżentata lill-
Kummissjoni.

10. L-Aġenzija għandha tirrevedi l-
kodiċi tan-netwerk u tiżgura li dan ikun 
konformi mal-linji gwida ta’ qafas rilevanti 
u li jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tas-
suq, għan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
għall-kompetizzjoni effettiva u għall-
funzjonament effiċjenti tas-suq. Fi żmien 
erba' xhur mill-wasla tiegħu, l-Aġenzija 
għandha tipprovdi l-kodiċi tan-netwerk 
rivedut lill-ENTSO għall-Elettriku jew 
lill-entità tal-UE għad-DSO. Jekk l-
ENTSO għall-Elettriku jew l-entità tal-
UE għad-DSO ma jaqblux mal-kodiċi tan-
netwerk rivedut, huma għandhom 
ilaqqgħu l-kumitat għall-abbozzar 
imsemmi fil-paragrafu 9 sabiex 
jappoġġahom fil-proċess tal-iżvilupp tal-
kodiċi tan-netwerk rivedut. L-ENTSO 
għall-Elettriku jew l-entità tal-UE għad-
DSO, għandhom jipprovdu l-fehmiet 
tagħhom dwar il-kodiċi tan-netwerk 
rivedut u jerġgħu jippreżentawh lill-
Aġenzija fi żmien xahrejn minn meta 
jirċievu l-kodiċi tan-network rivedut. L-
Aġenzija għandha tippreżenta l-kodiċi 
tan-network rivedut lill-Kummissjoni fi 
żmien xahar minn meta tirċievi l-proposta
riveduta. Fil-proposta ppreżentata mill-
Kummissjoni, l-Aġenzija għandha tqis l-
opinjonijiet mogħtija mill-partijiet kollha 
involuti waqt l-abbozzar tal-proposta 
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mmexxija mill-ENTSO għall-Elettriku jew 
mill-entità tal-UE għad-DSO u għandha 
tikkonsulta formalment lill-partijiet 
ikkonċernati rilevanti dwar il-verżjoni li 
trid tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. L-Aġenzija għandha tirrevedi l-
kodiċi tan-netwerk u tiżgura   li dan ikun
konformi mal-linji gwida ta’ qafas u li 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tas-suq, 
għan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, għall-
kompetizzjoni effettiva u għall-
funzjonament effiċjenti tas-suq u ,  
għandha tippreżenta l-kodiċi tan-netwerk 
lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur minn 
meta tirċievi l-proposta.   Fil-proposta 
ppreżentata mill-Kummissjoni, l-Aġenzija 
għandha tqis l-opinjonijiet mogħtija mill-
partijiet kollha involuti waqt l-abbozzar tal-
proposta mmexxija mill-ENTSO għall-
Elettriku jew mill-entità tal-UE għad-DSO
u għandha tikkonsulta formalment lill-
partijiet ikkonċernati rilevanti dwar il-
verżjoni li trid tiġi ppreżentata lill-
Kummissjoni.

10. L-Aġenzija għandha tirrevedi l-
kodiċi tan-netwerk u tiżgura li l-kodiċi tan-
netwerk elaborat mill-ENTSO għall-
Elettriku jkun konformi mal-linja gwida 
ta’ qafas rilevanti u li jikkontribwixxi 
għall-integrazzjoni tas-suq, għan-nuqqas 
ta’ diskriminazzjoni, għall-kompetizzjoni 
effettiva u għall-funzjonament effiċjenti 
tas-suq u , għandha tippreżenta l-kodiċi 
tan-netwerk rivedut lill-Kummissjoni fi 
żmien sitt xhur minn meta tirċievi l-
proposta. Fil-proposta ppreżentata mill-
Kummissjoni, l-Aġenzija għandha tqis l-
opinjonijiet mogħtija mill-partijiet kollha 
involuti waqt l-abbozzar tal-proposta 
mmexxija mill-ENTSO għall-Elettriku u 
għandha tikkonsulta formalment lill-
partijiet ikkonċernati rilevanti dwar il-
verżjoni li trid tiġi ppreżentata lill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippromwovi l-konsistenza ma' emendi oħrajn.Barra minn hekk, sabiex ikun 
hemm kjarifika dwar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet distinti għall-elaborazzjoni tal-kodiċijiet 
tan-network, id-dispożizzjonijiet dwar il-kodiċijiet tan-network relatati mal-grilji tad-
distribuzzjoni jenħtieġ li jitqiegħdu f'subparagrafu ieħor.Għaldaqstant, il-kontenut ta' dan il-
paragrafu huwa limitat għal kodiċijiet tan-netwerk li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
mandat tal-ENTSO-E.
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Emenda 1508
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. L-Aġenzija għandha tirrevedi l-
kodiċi tan-netwerk u tiżgura   li dan ikun 
konformi mal-linji gwida ta’ qafas u li 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tas-suq, 
għan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, għall-
kompetizzjoni effettiva u għall-
funzjonament effiċjenti tas-suq u ,  
għandha tippreżenta l-kodiċi tan-netwerk 
lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur minn 
meta tirċievi l-proposta.   Fil-proposta 
ppreżentata mill-Kummissjoni, l-Aġenzija 
għandha tqis l-opinjonijiet mogħtija mill-
partijiet kollha involuti waqt l-abbozzar tal-
proposta mmexxija mill-ENTSO għall-
Elettriku jew mill-entità tal-UE għad-DSO
u għandha tikkonsulta formalment lill-
partijiet ikkonċernati rilevanti dwar il-
verżjoni li trid tiġi ppreżentata lill-
Kummissjoni.

10. L-Aġenzija għandha tirrevedi l-
kodiċi tan-netwerk elaborat mill-ENTSO 
għall-Elettriku u tiżgura li dan ikun 
konformi mal-linji gwida ta’ qafas rilevanti 
u li jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tas-
suq, għan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
għall-kompetizzjoni effettiva u għall-
funzjonament effiċjenti tas-suq u , għandha 
tippreżenta l-kodiċi tan-netwerk rivedut 
lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur minn 
meta tirċievi l-proposta. Fil-proposta 
ppreżentata mill-Kummissjoni, l-Aġenzija 
għandha tqis l-opinjonijiet mogħtija mill-
partijiet kollha involuti waqt l-abbozzar tal-
proposta mmexxija mill-ENTSO għall-
Elettriku u għandha tikkonsulta 
formalment lill-partijiet ikkonċernati 
rilevanti dwar il-verżjoni li trid tiġi 
ppreżentata lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 1509
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. L-Aġenzija għandha tirrevedi l-
kodiċi tan-netwerk u tiżgura   li dan ikun 
konformi mal-linji gwida ta’ qafas u li 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tas-suq, 
għan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, għall-
kompetizzjoni effettiva u għall-
funzjonament effiċjenti tas-suq u ,  
għandha tippreżenta l-kodiċi tan-netwerk 
lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur minn 
meta tirċievi l-proposta.   Fil-proposta 

10. L-Aġenzija għandha tiżgura li dan 
ikun konformi mal-linji gwida ta' qafas
rilevanti u li jikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tas-suq aħjar ta' livelli 
għoljin ta' elettriku ġġenerat minn sorsi 
varjabbli ta' enerġija rinnovabbli, għan-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, għall-
kompetizzjoni effettiva u għall-
funzjonament effiċjenti tas-suq u, għandha 
tippreżenta l-abbozz tal-kodiċi tan-netwerk 
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ppreżentata mill-Kummissjoni, l-Aġenzija 
għandha tqis l-opinjonijiet mogħtija mill-
partijiet kollha involuti waqt l-abbozzar tal-
proposta mmexxija mill-ENTSO għall-
Elettriku jew mill-entità tal-UE għad-
DSO u għandha tikkonsulta formalment 
lill-partijiet ikkonċernati rilevanti dwar il-
verżjoni li trid tiġi ppreżentata lill-
Kummissjoni.

lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur minn 
meta tirċievi l-opinjoni. Fil-proposta 
ppreżentata mill-Kummissjoni, l-Aġenzija 
għandha tqis l-opinjonijiet mogħtija mill-
partijiet kollha involuti waqt l-abbozzar tal-
proposta.

Or. en

Emenda 1510
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Meta l-ENTSO għall-Elettriku jew 
l-entità tal-UE għad-DSO jkunu naqsu
milli jiżviluppaw kodiċi tan-netwerk fi 
żmien il-perjodu stabbilit mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 8, il-
Kummissjoni tista’ titlob lill-Aġenzija biex 
tħejji abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk fuq il-
bażi tal-linji gwida ta’ qafas rilevanti. L-
Aġenzija tista’ tniedi konsultazzjoni oħra 
matul it-tħejjija ta’ abbozz ta’ kodiċi tan-
netwerk taħt dan il-paragrafu. L-Aġenzija 
għandha tippreżenta lill-Kummissjoni 
abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk imħejji taħt 
dan il-paragrafu u tista’ tirrakkomanda li 
jiġi adottat.

11. Meta l-ENTSO għall-Elettriku
jonqos milli jiżviluppa opinjoni fi żmien 
il-perjodu stabbilit mill-Kummissjoni skont 
il-paragrafu 8, il-Kummissjoni tista' titlob 
lill-Aġenzija biex tħejji abbozz ta’ kodiċi 
tan-netwerk fuq il-bażi tal-linji gwida ta’ 
qafas rilevanti mingħajr l-opinjoni tal-
ENTSO għall-Elettriku. L-Aġenzija tista’ 
tniedi konsultazzjoni oħra matul it-tħejjija 
ta’ abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk taħt dan 
il-paragrafu. L-Aġenzija għandha 
tippreżenta lill-Kummissjoni abbozz ta’ 
kodiċi tan-netwerk imħejji taħt dan il-
paragrafu u tista’ tirrakkomanda li jiġi 
adottat.

Or. en

Emenda 1511
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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11. Meta l-ENTSO għall-Elettriku jew 
l-entità tal-UE għad-DSO jkunu naqsu
milli jiżviluppaw kodiċi tan-netwerk fi 
żmien il-perjodu stabbilit mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 8, il-
Kummissjoni tista’ titlob lill-Aġenzija biex 
tħejji abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk fuq il-
bażi tal-linji gwida ta’ qafas rilevanti. L-
Aġenzija tista’ tniedi konsultazzjoni oħra 
matul it-tħejjija ta’ abbozz ta’ kodiċi tan-
netwerk taħt dan il-paragrafu. L-Aġenzija 
għandha tippreżenta lill-Kummissjoni 
abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk imħejji taħt 
dan il-paragrafu u tista’ tirrakkomanda li 
jiġi adottat.

11. Meta l-ENTSO għall-Elettriku jkun 
naqas milli jiżviluppa kodiċi tan-netwerk fi 
żmien il-perjodu stabbilit mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 8, il-
Kummissjoni tista’ titlob lill-Aġenzija biex 
tħejji abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk fuq il-
bażi tal-linji gwida ta’ qafas rilevanti. L-
Aġenzija tista’ tniedi konsultazzjoni oħra 
matul it-tħejjija ta’ abbozz ta’ kodiċi tan-
netwerk taħt dan il-paragrafu. L-Aġenzija 
għandha tippreżenta lill-Kummissjoni 
abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk imħejji taħt 
dan il-paragrafu u tista’ tirrakkomanda li 
jiġi adottat.

Or. en

Emenda 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Meta l-ENTSO għall-Elettriku jew 
l-entità tal-UE għad-DSO jkunu naqsu
milli jiżviluppaw kodiċi tan-netwerk fi 
żmien il-perjodu stabbilit mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 8, il-
Kummissjoni tista’ titlob lill-Aġenzija biex 
tħejji abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk fuq il-
bażi tal-linji gwida ta’ qafas rilevanti. L-
Aġenzija tista’ tniedi konsultazzjoni oħra 
matul it-tħejjija ta’ abbozz ta’ kodiċi tan-
netwerk taħt dan il-paragrafu. L-Aġenzija 
għandha tippreżenta lill-Kummissjoni 
abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk imħejji taħt 
dan il-paragrafu u tista’ tirrakkomanda li 
jiġi adottat.

11. Meta l-ENTSO għall-Elettriku jkun 
naqas milli jiżviluppa kodiċi tan-netwerk fi 
żmien il-perjodu stabbilit mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 8, il-
Kummissjoni tista’ titlob lill-Aġenzija biex 
tħejji abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk fuq il-
bażi tal-linji gwida ta’ qafas rilevanti. L-
Aġenzija tista’ tniedi konsultazzjoni oħra 
matul it-tħejjija ta’ abbozz ta’ kodiċi tan-
netwerk taħt dan il-paragrafu. L-Aġenzija 
għandha tippreżenta lill-Kummissjoni 
abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk imħejji taħt 
dan il-paragrafu u tista’ tirrakkomanda li 
jiġi adottat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippromwovi l-konsistenza ma' emendi oħrajn.Barra minn hekk, sabiex ikun 
hemm kjarifika dwar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet distinti għall-elaborazzjoni tal-kodiċijiet 
tan-network, id-dispożizzjonijiet dwar il-kodiċijiet tan-network relatati mal-grilji tad-
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distribuzzjoni jenħtieġ li jitqiegħdu f'subparagrafu ieħor.Għaldaqstant, il-kontenut ta' dan il-
paragrafu huwa limitat għal kodiċijiet tan-netwerk li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
mandat tal-ENTSO-E.

Emenda 1513
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq 
inizjattiva tagħha stess, meta l-ENTSO 
għall-Elettriku jew l-entità tal-UE għad-
DSO jkunu naqsu milli jiżviluppaw   
kodiċi tan-netwerk, jew l-Aġenzija tkun 
naqset milli tħejji abbozz ta’ kodiċi tan-
netwerk kif imsemmi fil-paragrafu 11 ta’ 
dan l-Artikolu, jew fuq rakkomandazzjoni 
tal-Aġenzija taħt il-paragrafu 10 ta’ dan l-
Artikolu, kodiċi wieħed jew aktar tan-
netwerk fl-oqsma elenkati fil-paragrafu 1.

12. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq 
inizjattiva tagħha stess, meta l-Aġenzija 
tkun naqset milli tħejji abbozz ta’ kodiċi 
tan-netwerk kif imsemmi fil-paragrafu 11 
ta’ dan l-Artikolu, jew fuq 
rakkomandazzjoni tal-Aġenzijaskontil-
paragrafu 10 ta’ dan l-Artikolu, kodiċi 
wieħed jew aktar tan-netwerk fl-oqsma 
elenkati fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 1514
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq 
inizjattiva tagħha stess, meta l-ENTSO 
għall-Elettriku jew l-entità tal-UE għad-
DSO jkunu naqsu milli jiżviluppaw   
kodiċi tan-netwerk, jew l-Aġenzija tkun 
naqset milli tħejji abbozz ta’ kodiċi tan-
netwerk kif imsemmi fil-paragrafu 11 ta’ 
dan l-Artikolu, jew fuq rakkomandazzjoni 
tal-Aġenzija taħt il-paragrafu 10 ta’ dan l-
Artikolu, kodiċi wieħed jew aktar tan-
netwerk fl-oqsma elenkati fil-paragrafu 1.

12. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq 
inizjattiva tagħha stess, meta l-ENTSO 
għall-Elettriku jkun naqas milli jiżviluppa 
kodiċi tan-netwerk, jew l-Aġenzija tkun 
naqset milli tħejji abbozz ta’ kodiċi tan-
netwerk kif imsemmi fil-paragrafu 11 ta’ 
dan l-Artikolu, jew fuq rakkomandazzjoni 
tal-Aġenzija taħt il-paragrafu 10 ta’ dan l-
Artikolu, kodiċi wieħed jew aktar tan-
netwerk fl-oqsma elenkati fil-paragrafu 1.
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Or. en

Emenda 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq 
inizjattiva tagħha stess, meta l-ENTSO 
għall-Elettriku jew l-entità tal-UE għad-
DSO jkunu naqsu milli jiżviluppaw   kodiċi 
tan-netwerk, jew l-Aġenzija tkun naqset 
milli tħejji abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk 
kif imsemmi fil-paragrafu 11 ta’ dan l-
Artikolu, jew fuq rakkomandazzjoni tal-
Aġenzija taħt il-paragrafu 10 ta’ dan l-
Artikolu, kodiċi wieħed jew aktar tan-
netwerk fl-oqsma elenkati fil-paragrafu 1.

12. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq 
inizjattiva tagħha stess, meta l-ENTSO 
għall-Elettriku jew l-Aġenzija jkunu naqsu 
milli jiżviluppaw kodiċi tan-netwerk, jew l-
Aġenzija tkun naqset milli tħejji abbozz ta’ 
kodiċi tan-netwerk kif imsemmi fil-
paragrafu 11 ta’ dan l-Artikolu, jew fuq 
rakkomandazzjoni tal-Aġenzija taħt il-
paragrafu 10 ta’ dan l-Artikolu, kodiċi 
wieħed jew aktar tan-netwerk fl-oqsma 
elenkati fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippromwovi l-konsistenza ma' emendi oħrajn.

Emenda 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Jekk il-Kummissjoni tipproponi l-
adozzjoni ta’ kodiċi tan-netwerk fuq 
inizjattiva tagħha, hija għandha tikkonsulta 
lill-Aġenzija, lill-ENTSO għall-Elettriku u 
lill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha 
dwar l-abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk matul 
perjodu ta’ mhux inqas minn xahrejn.

13. Jekk il-Kummissjoni tipproponi l-
adozzjoni ta’ kodiċi tan-netwerk fuq 
inizjattiva tagħha, hija għandha tikkonsulta 
lill-Aġenzija, lill-ENTSO għall-Elettriku, 
lill-entità tal-UE għad-DSO u lill-partijiet 
ikkonċernati rilevanti kollha dwar l-abbozz 
ta’ kodiċi tan-netwerk matul perjodu ta’ 
mhux inqas minn xahrejn.

Or. en
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Emenda 1517
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Jekk il-Kummissjoni tipproponi l-
adozzjoni ta’ kodiċi tan-netwerk fuq 
inizjattiva tagħha, hija għandha tikkonsulta 
lill-Aġenzija, lill-ENTSO għall-Elettriku u 
lill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha 
dwar l-abbozz ta’ kodiċi tan-netwerk matul 
perjodu ta’ mhux inqas minn xahrejn.

13. Jekk il-Kummissjoni tipproponi l-
adozzjoni ta’ kodiċi tan-netwerk fuq 
inizjattiva tagħha, hija għandha tikkonsulta 
lill-Aġenzija, lill-ENTSO għall-Elettriku, 
lill-entità tal-UE għad-DSO u lill-partijiet 
ikkonċernati rilevanti kollha dwar l-abbozz 
ta’ kodiċi tan-netwerk matul perjodu ta’ 
mhux inqas minn xahrejn.

Or. en

Emenda 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13a. Meta s-suġġett tal-kodiċi tan-
netwerk ikun direttament relatat mat-
tħaddim tas-sistema ta’ distribuzzjoni u 
inqas rilevanti għas-sistema ta’ 
trażmissjoni, u meta jiġi deċiż hekk fil-
lista ta’ prijorità, l-Aġenzija għandha 
tippreżenta proposta għal kodiċi tan-
netwerk lill-Kummissjoni fi żmien perjodu 
raġonevoli ta' mhux aktar minn tnax-il 
xahar. L-Aġenzija għandha tlaqqa’ 
kumitat tal-partijiet ikkonċernati biex 
jappoġġaha fil-proċess ta’ żvilupp tal-
kodiċi tan-netwerk. Il-kumitat tal-partijiet 
ikkonċernati għandu jkun magħmul minn 
rappreżentanti tal-Aġenzija, tal-ENTSO 
għall-Elettriku, u ta' partijiet ikkonċernati 
affettwati oħrajn li x'aktarx ikollhom 
interess fil-kodiċi tan-netwerk, inklużi l-
operaturi tas-sistemi ta' distribuzzjoni, l-
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operaturi nominati tas-suq tal-elettriku, l-
utenti tas-sistema, l-assoċjazzjonijiet tal-
industrija rilevanti, il-korpi tekniċi u l-
pjattaformi tal-konsumatur. L-Aġenzija 
għandha tiżgura li l-kodiċi tan-netwerk 
ikun konformi mal-linji gwida ta’ qafas 
rilevanti u tikkontribwixxi għall-
integrazzjoni tas-suq, in-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni, il-kompetizzjoni effettiva 
u l-funzjonament effiċjenti tas-suq, u 
tissottometti lill-Kummissjoni l-kodiċi tan-
network. Fil-proposta ppreżentata mill-
Kummissjoni, l-Aġenzija għandha tqis l-
opinjonijiet mogħtija mill-partijiet kollha 
involuti waqt l-abbozzar tal-proposta u 
għandha tikkonsulta formalment lill-
partijiet ikkonċernati rilevanti dwar il-
verżjoni li trid tiġi ppreżentata lill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta twitti l-proċess għall-elaborazzjoni tal-kodiċijiet tan-network relatati 
mal-grilja tad-distribuzzjoni.Fin-nuqqas ta' entità tal-UE għad-DSO, l-ACER jenħtieġ li tkun 
dik li tabbozza u tissorvelja l-implimentazzjoni tal-kodiċijiet tan-netwerk relatati man-
netwerks ta' distribuzzjoni.L-ACER jenħtieġ li jkollha l-awtorità li tlaqqa' "l-Kumitati għall-
Abbozzar" (bl-isem ġdid ta' "Kumitati tal-Partijiet Ikkonċernati") biex jappoġġawha fil-
proċess ta' żvilupp tal-kodiċi tan-netwerk.

Emenda 1519
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Dan l-Artikolu għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-
Kummissjoni li tadotta u temenda l-linji 
gwida kif stabbilit fl-Artikolu 57. Dan 
għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-
possibbiltàgħall-ENTSOgħall-Elettrikuli 
jiżviluppagwida mhux vinkolanti fl-oqsma 
stabbiliti fil-paragrafu 1 fejn din ma tkunx 
relatata mal-oqsma koperti minn talba 

14. Dan l-Artikolu għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-
Kummissjoni li tadotta u temenda l-linji 
gwida kif stabbilit fl-Artikolu 57. Dan 
għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-
possibbiltà li l-ENTSO għall-Elettriku u l-
entità tal-UE għad-DSO jiżviluppaw
gwida mhux vinkolanti fl-oqsma stabbiliti 
fil-paragrafu 1 fejn din ma tkunx relatata 
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indirizzatalilhamill-Kummissjoni.   Din il-
gwida għandha tiġi ppreżentata lill-
Aġenzija għal opinjoni. Din l-opinjoni 
għandha tiġi kkunsidrata b’mod xieraq 
mill-ENTSO għall-Elettriku.

mal-oqsma koperti minn talba indirizzata 
lilhom mill-Kummissjoni. Din il-gwida 
għandha tiġi ppreżentata lill-Aġenzija għal 
opinjoni. Din l-opinjoni għandha tiġi 
kkunsidrata b’mod xieraq mill-ENTSO 
għall-Elettriku u mill-entità tal-UE għad-
DSO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament jintroduċi entità Ewropea Operaturi tas-Sistema ta' Distribuzzjoni fl-
Artikoli 49-51.Il-kompiti relatati ma' din l-entità għalhekk għandhom ikunu allinjati mad-
dispożizzjoni ta' dan l-Artikolu u, speċjalment fir-rigward tal-kooperazzjoni bejn it-TSOs u d-
DSOs, anki mal-Artikolu 53.

Emenda 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 63 
dwar l-emenda tal-kodiċijiet tan-netwerk 
skont il-proċedura fl-Artikolu 55. L-
emendi jistgħu jkunu proposti wkoll mill-
Aġenzija skont il-proċedura stabbilita fil-
paragrafi 2 sa 4 ta’ dan l-Artikolu.

1. Il-Kummissjoni għandha proposta 
leġiżlattiva għall-qafas politiku ġenerali 
qabel ma tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 63 dwar l-emenda tal-kodiċijiet 
tan-netwerk skont il-proċedura fl-
Artikolu 55. L-emendi jistgħu jkunu 
proposti wkoll mill-Aġenzija skont il-
proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 4 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 1521
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
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tadotta atti delegati skont l-Artikolu 63
dwar l-emenda tal-kodiċijiet tan-netwerk 
skont il-proċedura fl-Artikolu 55. L-
emendi jistgħu jkunu proposti wkoll mill-
Aġenzija skont il-proċedura stabbilita fil-
paragrafi 2 sa 4 ta’ dan l-Artikolu.

tadotta atti ta' implimentazzjoni skont il-
proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 62(2) dwar l-emenda tal-kodiċijiet 
tan-netwerk skont il-proċedura fl-
Artikolu 55. L-emendi jistgħu jkunu 
proposti wkoll mill-Aġenzija skont il-
proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 4 ta’
dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 1522
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 63 
dwar l-emenda tal-kodiċijiet tan-netwerk 
skont il-proċedura fl-Artikolu 55. L-
emendi jistgħu jkunu proposti wkoll mill-
Aġenzija skont il-proċedura stabbilita fil-
paragrafi 2 sa 4 ta’ dan l-Artikolu.

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti ta' implimentazzjoni skont l-
Artikolu 63 dwar l-emenda tal-kodiċijiet 
tan-netwerk skont il-proċedura fl-
Artikolu 55. L-emendi jistgħu jkunu 
proposti wkoll mill-Aġenzija skont il-
proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 4 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn jiġu evalwati l-grad u l-forma tal-użu ta' atti delegati fil-każijiet kollha proposti 
mid-Direttiva u riflessi fir-Regolament.Mill-proposta tad-Direttiva ma joħroġx ċar x'kien il-
ħsieb wara l-użu ta' atti ta' implimentazzjoni (pereżempju l-format tad-data fl-Artikolu24 tad-
Direttiva) jew, f'każijiet oħra, l-użu ta' atti delegati (l-Artikolu 61 dwar l-ACER jew l-Artikolu 
63 dwar il-kodiċijiet tan-netwerk).Għaldaqstant mhuwiex ċar x'"regola" ntużat biex jiġi deċiż 
x'forma ta' att għandu jintuża fir-rigward ta' suġġetti speċifiċi.

Emenda 1523
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 63 
dwar l-emenda tal-kodiċijiet tan-netwerk 
skont il-proċedura fl-Artikolu 55. L-
emendi jistgħu jkunu proposti wkoll mill-
Aġenzija skont il-proċedura stabbilita fil-
paragrafi 2 sa 4 ta’ dan l-Artikolu.

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti ta' implimentazzjoni skont l-
Artikolu 63 dwar l-emenda tal-kodiċijiet 
tan-netwerk skont il-proċedura fl-Artikolu 
55. L-emendi jistgħu jkunu proposti wkoll 
mill-Aġenzija skont il-proċedura stabbilita 
fil-paragrafi 2 sa 4 ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 1524
Fulvio Martusciello

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-abbozzi ta’ emendi għal 
kwalunkwe kodiċi tan-netwerk adottat taħt 
l-Artikolu 55 jistgħu jiġu proposti lill-
Aġenzija minn persuni li x’aktarx ikollhom 
interess f’dak il-kodiċi tan-netwerk, inklużi 
l-ENTSO għall-Elettriku, l-entità tal-UE 
għad-DSO, l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, l-utenti tas-sistema u l-
konsumaturi. L-Aġenzija tista’ wkoll 
tipproponi emendi fuq inizjattiva tagħha 
stess.

2. L-abbozzi ta’ emendi għal 
kwalunkwe kodiċi tan-netwerk adottat taħt 
l-Artikolu 55 jistgħu jiġu proposti lill-
Aġenzija minn persuni li x’aktarx ikollhom 
interess f’dak il-kodiċi tan-netwerk, inklużi 
l-ENTSO għall-Elettriku, l-entità tal-UE 
għad-DSO, l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, l-utenti tas-sistema u l-
konsumaturi. L-Aġenzija tista’ wkoll 
tipproponi emendi fuq inizjattiva tagħha 
stess.

Or. en

Emenda 1525
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-abbozzi ta’ emendi għal 
kwalunkwe kodiċi tan-netwerk adottat taħt 
l-Artikolu 55 jistgħu jiġu proposti lill-
Aġenzija minn persuni li x’aktarx ikollhom 
interess f’dak il-kodiċi tan-netwerk, inklużi 

2. L-abbozzi ta’ emendi għal 
kwalunkwe kodiċi tan-netwerk adottat taħt 
l-Artikolu 55 jistgħu jiġu proposti lill-
Aġenzija minn persuni li x’aktarx ikollhom 
interess f’dak il-kodiċi tan-netwerk, inklużi 
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l-ENTSO għall-Elettriku, l-entità tal-UE 
għad-DSO, l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, l-utenti tas-sistema u l-
konsumaturi. L-Aġenzija tista’ wkoll 
tipproponi emendi fuq inizjattiva tagħha 
stess.

l-ENTSO għall-Elettriku, l-entità tal-UE 
għad-DSO, l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta' distribuzzjoni, l-utenti 
tas-sistema u l-konsumaturi. L-Aġenzija 
tista’ wkoll tipproponi emendi fuq 
inizjattiva tagħha stess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità maż-żieda tal-entità għad-DSO l-ġdida, hawnhekk jenħtieġ li jissemmew ukoll l-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni.

Emenda 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-abbozzi ta’ emendi għal 
kwalunkwe kodiċi tan-netwerk adottat taħt 
l-Artikolu 55 jistgħu jiġu proposti lill-
Aġenzija minn persuni li x’aktarx ikollhom 
interess f’dak il-kodiċi tan-netwerk, inklużi 
l-ENTSO għall-Elettriku, l-entità tal-UE 
għad-DSO, l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, l-utenti tas-sistema u l-
konsumaturi. L-Aġenzija tista’ wkoll 
tipproponi emendi fuq inizjattiva tagħha 
stess.

2. L-abbozzi ta’ emendi għal 
kwalunkwe kodiċi tan-netwerk adottat taħt 
l-Artikolu 55 jistgħu jiġu proposti lill-
Aġenzija minn persuni li x’aktarx ikollhom 
interess f’dak il-kodiċi tan-netwerk, inklużi 
l-ENTSO għall-Elettriku, l-entità tal-UE 
għad-DSO, l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta' distribuzzjoni, l-utenti 
tas-sistema u l-konsumaturi. L-Aġenzija 
tista’ wkoll tipproponi emendi fuq 
inizjattiva tagħha stess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni għandhom jipparteċipaw fl-elaborazzjoni.

Emenda 1527
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2. L-abbozzi ta’ emendi għal 
kwalunkwe kodiċi tan-netwerk adottat taħt 
l-Artikolu 55 jistgħu jiġu proposti lill-
Aġenzija minn persuni li x’aktarx ikollhom 
interess f’dak il-kodiċi tan-netwerk, inklużi 
l-ENTSO għall-Elettriku, l-entità tal-UE 
għad-DSO, l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, l-utenti tas-sistema u l-
konsumaturi. L-Aġenzija tista’ wkoll 
tipproponi emendi fuq inizjattiva tagħha 
stess.

2. L-abbozzi ta’ emendi għal 
kwalunkwe kodiċi tan-netwerk adottat taħt 
l-Artikolu 55 jistgħu jiġu proposti lill-
Aġenzija minn persuni li x’aktarx ikollhom 
interess f’dak il-kodiċi tan-netwerk, inklużi 
l-ENTSO għall-Elettriku, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni, l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, l-utenti tas-
sistema u l-konsumaturi. L-Aġenzija tista’ 
wkoll tipproponi emendi fuq inizjattiva 
tagħha stess.

Or. en

Emenda 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-abbozzi ta’ emendi għal 
kwalunkwe kodiċi tan-netwerk adottat taħt 
l-Artikolu 55 jistgħu jiġu proposti lill-
Aġenzija minn persuni li x’aktarx ikollhom 
interess f’dak il-kodiċi tan-netwerk, inklużi 
l-ENTSO għall-Elettriku, l-entità tal-UE 
għad-DSO, l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, l-utenti tas-sistema u l-
konsumaturi. L-Aġenzija tista’ wkoll 
tipproponi emendi fuq inizjattiva tagħha 
stess.

2. L-abbozzi ta’ emendi għal 
kwalunkwe kodiċi tan-netwerk adottat taħt 
l-Artikolu 55 jistgħu jiġu proposti lill-
Aġenzija minn persuni li x’aktarx ikollhom 
interess f’dak il-kodiċi tan-netwerk, inklużi 
l-ENTSO għall-Elettriku, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni, l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, l-utenti tas-
sistema u l-konsumaturi. L-Aġenzija tista’ 
wkoll tipproponi emendi fuq inizjattiva 
tagħha stess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippromwovi l-konsistenza ma' emendi oħrajn.

Emenda 1529
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta att 
delegat bħala Linja gwida fl-oqsma fejn 
atti bħal dawn jistgħu jiġu żviluppati wkoll 
skont il-proċedura tal-kodiċijiet tan-
netwerk fl-Artikolu 55(1).

2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta att 
delegat bħala linji gwida fl-oqsma fejn atti 
bħal dawn jistgħu jiġu żviluppati wkoll 
skont il-proċedura tal-kodiċijiet tan-
netwerk fl-Artikolu 55(1). Dawk il-linji 
gwida jenħtieġ li jiġu adottati bħala atti 
ta' implimentazzjoni bi qbil mal-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 62(2).

Or. en

Emenda 1530
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta att 
delegat bħala Linja gwida fl-oqsma fejn 
atti bħal dawn jistgħu jiġu żviluppati wkoll 
skont il-proċedura tal-kodiċijiet tan-
netwerk fl-Artikolu 55(1).

2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta att ta' 
implimentazzjoni bħala Linja gwida fl-
oqsma fejn atti bħal dawn jistgħu jiġu 
żviluppati wkoll skont il-proċedura tal-
kodiċijiet tan-netwerk fl-Artikolu 55(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn jiġu evalwati l-grad u l-forma tal-użu ta' atti delegati fil-każijiet kollha proposti 
mid-Direttiva u riflessi fir-Regolament.Mill-proposta tad-Direttiva ma joħroġx ċar x'kien il-
ħsieb wara l-użu ta' atti ta' implimentazzjoni (pereżempju l-format tad-data fl-Artikolu24 tad-
Direttiva) jew, f'każijiet oħra, l-użu ta' atti delegati (l-Artikolu 61 dwar l-ACER jew l-Artikolu 
63 dwar il-kodiċijiet tan-netwerk).Għaldaqstant mhuwiex ċar x'"regola" ntużat biex jiġi deċiż 
x'forma ta' att għandu jintuża fir-rigward ta' suġġetti speċifiċi.

Emenda 1531
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta att 
delegat bħala Linja gwida fl-oqsma fejn 
atti bħal dawn jistgħu jiġu żviluppati wkoll 
skont il-proċedura tal-kodiċijiet tan-
netwerk fl-Artikolu 55(1).

2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta att ta' 
implimentazzjoni bħala Linja gwida fl-
oqsma fejn atti bħal dawn jistgħu jiġu 
żviluppati wkoll skont il-proċedura tal-
kodiċijiet tan-netwerk fl-Artikolu 55(1).

Or. en

Emenda 1532
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-linji gwida jistgħu jistabbilixxu wkoll 
regoli xierqa marbuta mal-imposti applikati 
għall-produtturi, il-ħżin tal-enerġija u l-
klijenti (tagħbija) skont sistemi tariffarji ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni nazzjonali 
u reġimi ta’ konnessjoni nazzjonali, inkluż 
ir-riflessjonital-mekkaniżmu ta’ kumpens 
għall-operatur tas-sistema ta’ 
intertrażmissjoni f’imposti ta’ netwerks 
nazzjonali u l-provvista ta’ sinjali xierqa u 
effiċjenti differenzjati skont il-lokalità, 
konformement mal-prinċipji stipulati fl-
Artikolu 16.

Il-linji gwida jistgħu jistabbilixxu wkoll 
regoli xierqa marbuta mal-imposti applikati 
għall-produtturi, il-ħżin tal-enerġija u l-
klijenti (tagħbija) skont sistemi tariffarji ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni nazzjonali 
u reġimi ta’ konnessjoni nazzjonali, inklużi 
r-riflessjoni tal-mekkaniżmu ta’ kumpens 
għall-operatur tas-sistema ta’ 
intertrażmissjoni f’imposti ta’ netwerks 
nazzjonali, l-evitar ta' imposti li ma 
jirriflettux l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
konsumaturi attivi u l-provvista ta’ sinjali 
xierqa u effiċjenti differenzjati skont il-
lokalità, bl-eċċezzjoni tal-konsumaturi 
attivi, konformement mal-prinċipji stipulati 
fl-Artikolu 16.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda hija intrinsikament marbuta mad-dispożizzjonijiet u l-emendi tal-Artikolu 16.

Emenda 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-linji gwida jistgħu jistabbilixxu wkoll 
regoli xierqa  marbuta mal-imposti 
applikati għall-produtturi, il-ħżin tal-
enerġija u l-klijenti (tagħbija) skont sistemi 
tariffarji ta’ trażmissjoni u ta’ 
distribuzzjoni nazzjonali u reġimi ta’ 
konnessjoni nazzjonali, inkluż ir-
riflessjoni tal-mekkaniżmu ta’ kumpens 
għall-operatur tas-sistema ta’ 
intertrażmissjoni f’imposti ta’ netwerks 
nazzjonali u l-provvista ta’ sinjali xierqa u 
effiċjenti differenzjati skont il-lokalità,
konformement mal-prinċipji stipulati fl-
Artikolu 16.

Il-linji gwida jistgħu jistabbilixxu wkoll 
regoli xierqamarbuta mal-imposti applikati 
għall-produtturi, il-ħżin tal-enerġija u l-
klijenti (tagħbija) skont sistemi tariffarji ta’ 
trażmissjoni nazzjonali u reġimi ta’ 
konnessjoni nazzjonali,inkluż ir-riflessjoni 
tal-mekkaniżmu ta’ kumpens għall-
operatur tas-sistema ta’ intertrażmissjoni 
f’imposti ta’ netwerks nazzjonali u l-
provvista ta’ sinjali xierqa u effiċjenti 
differenzjati skont il-lokalità, 
konformement mal-prinċipji stipulati fl-
Artikolu 16.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-evoluzzjoni rapida tas-sistemi tal-enerġija, ma jkunx ġustifikat li jkun hemm 
imposta tan-netwerk fuq l-istrutturi tat-tariffi tad-distribuzzjoni, peress li dawn għandhom 
impatt transkonfinali baxx u interkonnessjoni b'saħħitha mal-ispeċifiċitajiet lokali.

Emenda 1534
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-linji gwida jistgħu jistabbilixxu wkoll 
regoli xierqa  marbuta mal-imposti 
applikati għall-produtturi, il-ħżin tal-
enerġija u l-klijenti (tagħbija) skont sistemi 
tariffarji ta’ trażmissjoni u ta’ 
distribuzzjoni nazzjonali u reġimi ta’ 
konnessjoni nazzjonali, inkluż ir-
riflessjoni tal-mekkaniżmu ta’ kumpens 
għall-operatur tas-sistema ta’ 
intertrażmissjoni f’imposti ta’ netwerks 
nazzjonali u l-provvista ta’ sinjali xierqa u 
effiċjenti differenzjati skont il-lokalità, 
konformement mal-prinċipji stipulati fl-
Artikolu 16.

Il-linji gwida jistgħu jistabbilixxu wkoll 
regoli xierqamarbuta mal-imposti applikati 
għall-produtturi, il-ħżin tal-enerġija u l-
klijenti (tagħbija) skont sistemi tariffarji ta’ 
trażmissjoni nazzjonali u reġimi ta’ 
konnessjoni nazzjonali,inkluż ir-riflessjoni 
tal-mekkaniżmu ta’ kumpens għall-
operatur tas-sistema ta’ intertrażmissjoni 
f’imposti ta’ netwerks nazzjonali u l-
provvista ta’ sinjali xierqa u effiċjenti 
differenzjati skont il-lokalità, 
konformement mal-prinċipji stipulati fl-
Artikolu 16.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kliem alternattiv propost huwa konformi mal-pożizzjoni tagħna dwar l-armonizzazzjoni tat-
tariffi tad-distribuzzjoni kif speċifikat fl-Artikolu 55 tar-Regolament.

Emenda 1535
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-linji gwida jistgħu jistabbilixxu wkoll 
regoli xierqa  marbuta mal-imposti 
applikati għall-produtturi, il-ħżin tal-
enerġija u l-klijenti (tagħbija) skont sistemi 
tariffarji ta’ trażmissjoni u ta’ 
distribuzzjoni nazzjonali u reġimi ta’ 
konnessjoni nazzjonali, inkluż ir-
riflessjoni tal-mekkaniżmu ta’ kumpens 
għall-operatur tas-sistema ta’ 
intertrażmissjoni f’imposti ta’ netwerks 
nazzjonali u l-provvista ta’ sinjali xierqa u 
effiċjenti differenzjati skont il-lokalità, 
konformement mal-prinċipji stipulati fl-
Artikolu 16.

Il-linji gwida jistgħu jistabbilixxu wkoll 
regoli xierqamarbuta mal-imposti applikati 
għall-produtturi, il-ħżin tal-enerġija u l-
klijenti (tagħbija) skont sistemi tariffarji ta’ 
trażmissjoni nazzjonali u reġimi ta’ 
konnessjoni nazzjonali,inkluż ir-riflessjoni 
tal-mekkaniżmu ta’ kumpens għall-
operatur tas-sistema ta’ intertrażmissjoni 
f’imposti ta’ netwerks nazzjonali u l-
provvista ta’ sinjali xierqa u effiċjenti 
differenzjati skont il-lokalità, 
konformement mal-prinċipji stipulati fl-
Artikolu 16.

Or. en

Emenda 1536
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dettalji dwar regoli ta’ inċentiv 
għall-investiment għall-kapaċità ta’ 
interkonnettur inklużi s-sinjali differenzjati 
skont il-lokalità;

(b) dettalji dwar regoli ta’ inċentiv 
għall-investiment għall-kapaċità ta’ 
interkonnettur inkluża l-kapaċità ta' ħżin 
tal-enerġija, inklużi s-sinjali differenzjati 
skont il-lokalità;

Or. en
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Emenda 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta tadotta jew temenda l-linji 
gwida, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta lill-Aġenzija, lill-
ENTSO għall-Elettriku u, jekk ikun il-każ, 
lil partijiet ikkonċernati oħra.

7. Meta tadotta jew temenda l-linji 
gwida, il-Kummissjoni għandha
tikkonsulta lill-Aġenzija, lill-ENTSO 
għall-Elettriku, lill-Entità tal-UE għad-
DSO u, jekk ikun il-każ, lil partijiet 
ikkonċernati oħra.

Or. en

Emenda 1538
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta tadotta jew temenda l-linji 
gwida, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta lill-Aġenzija, lill-
ENTSO għall-Elettriku u, jekk ikun il-każ, 
lil partijiet ikkonċernati oħra.

7. Meta tadotta jew temenda l-linji 
gwida, il-Kummissjoni għandha
tikkonsulta lill-Aġenzija, lill-ENTSO 
għall-Elettriku, lill-entità tal-UE għad-
DSO u, jekk ikun il-każ, lil partijiet 
ikkonċernati oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament jintroduċi entità Ewropea Operaturi tas-Sistema ta' Distribuzzjoni fl-
Artikoli 49-51.Il-kompiti relatati ma' din l-entità għalhekk għandhom ikunu allinjati mad-
dispożizzjoni ta' dan l-Artikolu u, speċjalment fir-rigward tal-kooperazzjoni bejn it-TSOs u d-
DSOs, anki mal-Artikolu 53.

Emenda 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
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Artikolu 57 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta tadotta jew temendal-
linjigwida, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta lill-Aġenzija, lill-
ENTSO għall-Elettriku u, jekk ikun il-każ, 
lil partijiet ikkonċernati oħra.

7. Meta tadotta jew temenda l-Linji
Gwida, il-Kummissjoni għandha
tikkonsulta lill-Aġenzija, lill-ENTSO 
għall-Elettriku, lill-entità tal-UE għad-
DSO u, jekk ikun il-każ, lil partijiet 
ikkonċernati oħra

Or. en

Emenda 1540
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dritt tal-Istati Membri li jipprovdu miżuri 
aktar dettaljati

Dritt tal-Istati Membri li jipprovdu miżuri 
aktar dettaljati jew soluzzjonijiet tas-suq 
aktar effiċjenti

Or. en

Emenda 1541
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-drittijiet tal-Istati 
Membri li jżommu jew idaħħlu miżuri li 
jkun fihom dispożizzjonijiet aktar dettaljati 
minn dawk imniżżla f’dan ir-Regolament,  
fil-linji gwida li hemm referenza għalihom 
fl-Artikolu 57 jew fil-kodiċijiet tan-
netwerk imsemmija fl-Artikolu 55, 
sakemm dawk il-miżuri ma jipperikolawx 
l-effettività tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni .

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-drittijiet tal-Istati 
Membri li jżommu jew idaħħlu miżuri li 
jkun fihom dispożizzjonijiet aktar dettaljati 
u/jew miżuri li jkun fihom soluzzjonijiet 
tas-suq aktar effiċjenti, b'rabta mal-ilħuq 
tal-għanijiet ġenerali ta' dan ir-
Regolament determinati fl-Artikolu 1, 
minn dawk imniżżla f’dan ir-Regolament,
fil-linji gwida li hemm referenza għalihom 
fl-Artikolu 57 jew fil-kodiċijiet tan-
netwerk imsemmija fl-Artikolu 55, 
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sakemm dawk il-miżuri ma jipperikolawx 
l-effettività tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1542
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment irid ikabbar il-
kompetizzjoni fil-provvista tal-elettriku;

(a) l-investiment irid ikabbar il-
kompetizzjoni fil-provvista tal-elettriku u, 
fir-rigward tal-proġetti kummisjonati 
wara l-1 ta' Jannar 2019, irid ikun 
inkluda speċifikament il-ħżin tal-enerġija 
f'tarf wieħed jew fiż-żewġ trufijiet tal-
interkonnettur f’każ li l-ħżin tal-enerġija 
jipprovdi alternattiva bi spiża aktar baxxa 
għall-investimenti fil-kapaċità tal-
interkonnessjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta intrinsikament ma' emendi oħrajn ippreżentati għal 
dispożizzjonijiet li ġew mibdula mill-Kummissjoni

Emenda 1543
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni taħt il-
paragrafi 1, 2 u 3 għandha tittieħed fuq 
bażi ta’ każ b’każ mill-awtoritajiet 
regolatorji tal-Istati Membri kkonċernati. 
Eżenzjoni tista’ tkopri l-kapaċità kollha 
jew parti minnha tal-interkonnettur il-ġdid, 
jew tal-interkonnettur eżistenti b’żieda 
sinifikanti tal-kapaċità.

Id-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni taħt il-
paragrafi 1, 2 u 3 għandha tittieħed fuq 
bażi ta’ każ b’każ mill-awtoritajiet 
regolatorji tal-Istati Membri kkonċernati. 
Eżenzjoni tista’ tkopri l-kapaċità kollha 
jew parti minnha jew il-kapaċità ta' ħżin 
tal-enerġija kkontrattata tal-interkonnettur 
il-ġdid, jew tal-interkonnettur eżistenti 
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b’żieda sinifikanti tal-kapaċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta intrinsikament ma' emendi oħrajn ippreżentati għal 
dispożizzjonijiet li ġew mibdula mill-Kummissjoni

Emenda 1544
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tittieħed deċiżjoni biex tingħata 
eżenzjoni, għandha tiġi kunsidrata, fuq bażi 
ta’ każ b’każ, il-ħtieġa li jiġu imposti 
kundizzjonijiet dwar kemm għandhom 
idumu l-eżenzjoni u l-aċċess mhux 
diskriminatorju għall-interkonnettur. Meta 
jiġu deċiżi dawk il-kundizzjonijiet, 
għandhom jitqiesu b’mod partikolari l-
kapaċità addizzjonali li għandha tinbena 
jew il-modifika tal-kapaċità eżistenti, il-
perjodu ta’ żmien tal-proġett u ċ-
ċirkostanzi nazzjonali.

Meta tittieħed deċiżjoni biex tingħata 
eżenzjoni, għandha tiġi kunsidrata, fuq bażi 
ta’ każ b’każ, il-ħtieġa li jiġu imposti 
kundizzjonijiet dwar kemm għandhom 
idumu l-eżenzjoni u l-aċċess mhux 
diskriminatorju għall-interkonnettur. Meta 
jiġu deċiżi dawk il-kundizzjonijiet, 
għandhom jitqiesu b’mod partikolari l-
kapaċità addizzjonali jew il-kapaċità ta' 
ħżin tal-enerġija kkontrattata li għandha 
tinbena jew il-modifika tal-kapaċità 
eżistenti, il-perjodu ta’ żmien tal-proġett u 
ċ-ċirkostanzi nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta intrinsikament ma' emendi oħrajn ippreżentati għal 
dispożizzjonijiet li ġew mibdula mill-Kummissjoni

Emenda 1545
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa
tadotta  atti delegati skont l-Artikolu 63 

11. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji 
gwida għall-applikazzjoni tal-
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dwar l-adozzjoni tal-linji gwida għall-
applikazzjoni tal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u biex 
tistipula l-proċedura li għandha tkun 
segwita għall-applikazzjoni tal-paragrafi 4, 
7, 8, 9 u 10 ta’ dan l-Artikolu.

kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu u biex tistipula l-proċedura 
li għandha tkun segwita għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 4, 7, 8, 9 u 10
ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 60a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60a

Kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi

Flimkien ma’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tiżviluppa 
mekkaniżmi biex trawwem kooperazzjoni 
u integrazzjoni tas-suq ma’ pajjiżi terzi 
fiżikament konnessi mas-suq tal-elettriku 
tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet u l-ambizzjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, għandha tiġi segwita 
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi xierqa li huma fiżikament konnessi mas-suq tal-elettriku tal-
UE.Dan hu ta' benefiċċju għall-partijiet kollha u jista' jgħin fir-rigward tas-sigurtà tal-
provvista tal-Unjoni, fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u fit-tranżizzjoni lejn futur b'livell baxx 
ta' emissjonijiet ta' karbonju.

Emenda 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 61a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 61a

Parteċipazzjoni ta' Pajjiż Terz
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1.Il-pajjiżi terzi jistgħu jipparteċipaw fis-
suq intern tal-elettriku bil-kundizzjoni li 
jkunu kkonkludew ftehimiet mal-Unjoni li 
permezz tagħhom, huma jkunu adottaw u 
jkunu qegħdin japplikaw mill-inqas:

(a) id-drittijiet u l-obbligi ewlenin stipulati 
fi [ir-Regolament dwar is-suq intern tal-
elettriku u l-atti delegati u ta' 
implimentazzjoni adottati skontu];

(b) id-drittijiet u l-obbligi ewlenin stipulati 
fi [id-Direttiva dwar is-suq intern tal-
elettriku];

(c) ir-regoli dwar il-kontroll tal-għajnuna 
mill-Istat fis-settur tal-enerġija skont l-
Artikoli 107 sa 109 tat-TFUE;

(d) ir-regoli dwar is-sorveljanza 
kkoordinata tal-integrità u t-trasparenza 
tas-suq skont ir-Regolament 
(UE) 1227/2001 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-
Integrità u t-Trasparenza tas-Swieq tal-
Enerġija bl-Ingrossa, inklużi l-atti ta’ 
implimentazzjoni tas-suq adottati skontu;

(e) ir-rekwiżiti tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/71/Euratom, tal-
25 ta' Ġunju 2009, li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għas-sigurtà tal-
installazzjonijiet nukleari (inkluża d-
Direttiva tal-Kunsill 2014/87/Euratom tat-
8 ta' Lulju 2014 li temenda d-
Direttiva 2009/71/Euratom);u d-Direttiva 
tal-Kunsill 2011/70/Euratom tad-
19 ta' Lulju 2011 li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għall-ġestjoni responsabbli 
u sikura ta' fjuwil użat u skart radjuattiv;

(f) ir-regoli ambjentali b'relevanza għas-
settur tal-enerġija;u

(g) ir-regoli dwar l-infurzar 
amministrattiv u s-sorveljanza ġudizzjarja 
fuq il-kooperazzjoni dwar is-suq intern 
mal-UE, filwaqt li jikkonferixxu l-
infurzar u l-kontroll ġudizzjarju tar-regoli 
ta' dan ir-Regolament u tal-atti delegati u 
ta' implimentazzjoni adottati skontu lill-
Kummissjoni u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea jew lil korp ta' infurzar 
mhux domestiku speċifiku u lil Qorti jew 
korp ta' arbitraġġ newtrali u mhux 
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domestiċi indipendenti mill-pajjiż terz 
rispettiv.

2.Meta ma jkun ġie konkluż l-ebda ftehim 
bejn l-Unjoni u pajjiż terz skont il-
paragrafu 1 u meta l-operat tas-sistema 
jkun mhedded, L-Istati Membri jistgħu 
jieħdu azzjonijiet neċessarji, bħal, iżda 
mhux biss, ir-restrizzjoni tal-flussi tal-
elettriku mill-pajjiż terz rispettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim:to ensure “well-functioning, integrated 
electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource providers” 
as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.).Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers.Moreover, there is no reciprocity on 
market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the 
EU.Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated.This would improve predictability for market players and give security for 
EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU market.

Emenda 1548
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
tingħata lill-Kummissjoni soġġetta għall-
kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

1. Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni hija mogħtija lill-
Kummissjoni suġġetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

Or. en
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Emenda 1549
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
tingħata lill-Kummissjoni soġġetta għall-
kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

1. Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni hija mogħtija lill-
Kummissjoni suġġetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test alternattiv propost huwa isegwi l-argumenti tagħna dwar l-atti delegati u ta' 
implimentazzjoni.Hemm bżonn jiġu evalwati l-grad u l-forma tal-użu ta' atti delegati fil-
każijiet kollha proposti mid-Direttiva u riflessi fir-Regolament.Mill-proposta tad-Direttiva ma 
joħroġx ċar x'kien il-ħsieb wara l-użu ta' atti ta' implimentazzjoni (pereżempju l-format tad-
data fl-Artikolu24 tad-Direttiva) jew, f'każijiet oħra, l-użu ta' atti delegati (l-Artikolu 61 dwar 
l-ACER jew l-Artikolu 63 dwar il-kodiċijiet tan-netwerk).Għaldaqstant mhuwiex ċar 
x'"regola" ntużat biex jiġi deċiż x'forma ta' att għandu jintuża fir-rigward ta' suġġetti 
speċifiċi.

Emenda 1550
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 31(3), l-Artikolu 
46(4), l-Artikolu 55(1), l-Artikolu 56(1) u 
(4) u l-Artikolu 59(11) għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
mhux determinat [OP: jekk jogħġbok 
daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ].

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 31(3), l-
Artikolu 46(4) u l-Artikolu 59(11) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
żmien mhux determinat [OP: jekk 
jogħġbok daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ].

Or. en

Emenda 1551
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Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati
msemmija fl-Artikolu 31(3), l-Artikolu 
46(4), l-Artikolu 55(1), l-Artikolu 56(1) u 
(4) u l-Artikolu 59(11) għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
mhux determinat [OP: jekk jogħġbok 
daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ].

2. Is-setgħa li tadotta atti ta' 
implimentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 31(3), l-Artikolu 46(4), l-
Artikolu 55(1), l-Artikolu 56(1) u (4) u l-
Artikolu 59(11) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat [OP: jekk jogħġbok daħħal id-
data tad-dħul fis-seħħ].

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test alternattiv propost huwa isegwi l-argumenti tagħna dwar l-atti delegati u ta' 
implimentazzjoni.Hemm bżonn jiġu evalwati l-grad u l-forma tal-użu ta' atti delegati fil-
każijiet kollha proposti mid-Direttiva u riflessi fir-Regolament.Mill-proposta tad-Direttiva ma 
joħroġx ċar x'kien il-ħsieb wara l-użu ta' atti ta' implimentazzjoni (pereżempju l-format tad-
data fl-Artikolu24 tad-Direttiva) jew, f'każijiet oħra, l-użu ta' atti delegati (l-Artikolu 61 dwar 
l-ACER jew l-Artikolu 63 dwar il-kodiċijiet tan-netwerk).Għaldaqstant mhuwiex ċar 
x'"regola" ntużat biex jiġi deċiż x'forma ta' att għandu jintuża fir-rigward ta' suġġetti 
speċifiċi.

Emenda 1552
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati
msemmija fl-Artikolu 31(3), l-Artikolu 
46(4), l-Artikolu 55(1), l-Artikolu 56(1) u 
(4) u l-Artikolu 59(11) għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
mhux determinat [OP: jekk jogħġbok 
daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ].

2. Is-setgħa li tadotta atti ta' 
implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 
31(3), l-Artikolu 46(4), l-Artikolu 55(1), l-
Artikolu 56(1) u (4) u l-Artikolu 59(11) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ żmien mhux determinat [OP: 
jekk jogħġbok daħħal id-data tad-dħul fis-
seħħ].

Or. en
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Emenda 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 31(3), l-Artikolu 46(4), l-Artikolu 
55(1), l-Artikolu 56(1) u (4) u l-Artikolu 
59(11) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe 
mument mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 31(3), l-Artikolu 46(4), l-
Artikolu 55(1), l-Artikolu 56(1) u (4) u l-
Artikolu 59(11) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin 
minn [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament]. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' 
setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur 
qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin.
Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perjodi ta' żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Or. en

Emenda 1554
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 31(3), l-Artikolu 46(4), l-Artikolu 
55(1), l-Artikolu 56(1) u (4) u l-Artikolu 
59(11) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe 
mument mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha 
ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata 
f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-
seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 
speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-
validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun 
diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 31(3), l-Artikolu 46(4) u l-
Artikolu 59(11) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill.Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.
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Or. en

Emenda 1555
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
esperti nnominati minn kull Stat Membru 
skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta’ April 2016.

4. Qabel tadotta att ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-esperti nnominati minn kull 
Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test alternattiv propost huwa isegwi l-argumenti tagħna dwar l-atti delegati u ta' 
implimentazzjoni.Hemm bżonn jiġu evalwati l-grad u l-forma tal-użu ta' atti delegati fil-
każijiet kollha proposti mid-Direttiva u riflessi fir-Regolament.Mill-proposta tad-Direttiva ma 
joħroġx ċar x'kien il-ħsieb wara l-użu ta' atti ta' implimentazzjoni (pereżempju l-format tad-
data fl-Artikolu24 tad-Direttiva) jew, f'każijiet oħra, l-użu ta' atti delegati (l-Artikolu 61 dwar 
l-ACER jew l-Artikolu 63 dwar il-kodiċijiet tan-netwerk).Għaldaqstant mhuwiex ċar 
x'"regola" ntużat biex jiġi deċiż x'forma ta' att għandu jintuża fir-rigward ta' suġġetti 
speċifiċi.

Emenda 1556
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
esperti nnominati minn kull Stat Membru 
skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta’ April 2016.

4. Qabel tadotta att ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-esperti nnominati minn kull 
Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

Or. en
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Emenda 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

5. Mallitadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikahfl-istess 
ħinlill-Parlament Ewropew ul-Kunsill, kif 
ukoll Il-Ġurnal Uffiċċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 1558
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

5. Hekk kif tadotta att ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tinnotifikah simultanjament lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test alternattiv propost huwa isegwi l-argumenti tagħna dwar l-atti delegati u ta' 
implimentazzjoni.Hemm bżonn jiġu evalwati l-grad u l-forma tal-użu ta' atti delegati fil-
każijiet kollha proposti mid-Direttiva u riflessi fir-Regolament.Mill-proposta tad-Direttiva ma 
joħroġx ċar x'kien il-ħsieb wara l-użu ta' atti ta' implimentazzjoni (pereżempju l-format tad-
data fl-Artikolu24 tad-Direttiva) jew, f'każijiet oħra, l-użu ta' atti delegati (l-Artikolu 61 dwar 
l-ACER jew l-Artikolu 63 dwar il-kodiċijiet tan-netwerk).Għaldaqstant mhuwiex ċar 
x'"regola" ntużat biex jiġi deċiż x'forma ta' att għandu jintuża fir-rigward ta' suġġetti 
speċifiċi.

Emenda 1559
Evžen Tošenovský
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Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

5. Hekk kif tadotta att ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tinnotifikah simultanjament lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 1560
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 
31(3), l-Artikolu 46(4), l-Artikolu 55(1), l-
Artikolu 56(1) u (4) u l-Artikolu 59(11) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-
Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni 
li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 31(3), l-Artikolu 46(4) u l-
Artikolu 59(11) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif 
ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw 
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn 
fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 1561
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 63a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Artikolu 63a

Parteċipazzjoni ta' Pajjiż Terz

Il-pajjiżi terzi jistgħu jipparteċipaw fis-suq 
intern tal-elettriku bil-kundizzjoni li 
jkunu kkonkludew ftehimiet mal-Unjoni li 
permezz tagħhom, huma jkunu adottaw u 
jkunu qegħdin japplikaw mill-inqas:

(a) id-drittijiet u l-obbligi ewlenin stipulati 
fi [ir-Regolament dwar is-suq intern tal-
elettriku u l-atti delegati u ta' 
implimentazzjoni adottati skontu];

(b) id-drittijiet u l-obbligi ewlenin stipulati 
fi [id-Direttiva dwar is-suq intern tal-
elettriku];

(c) ir-regoli dwar il-kontroll tal-għajnuna 
mill-Istat fis-settur tal-enerġija skont l-
Artikoli 107 sa 109 tat-TFUE;

(d) ir-regoli dwar is-sorveljanza 
kkoordinata tal-integrità u t-trasparenza 
tas-suq skont ir-Regolament (UE) 
1227/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-
Integrità u t-Trasparenza tas-Swieq tal-
Enerġija bl-Ingrossa, inklużi l-atti ta’ 
implimentazzjoni tas-suq adottati skontu;

(e) ir-rekwiżiti tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/71/Euratom, tal-
25 ta' Ġunju 2009, li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għas-sigurtà tal-
installazzjonijiet nukleari (inkluża d-
Direttiva tal-Kunsill 2014/87/Euratom tat-
8 ta' Lulju 2014 li temenda d-
Direttiva 2009/71/Euratom);u d-Direttiva 
tal-Kunsill 2011/70/Euratom tad-
19 ta' Lulju 2011 li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għall-ġestjoni responsabbli 
u sikura ta' fjuwil użat u skart radjuattiv;

(f) ir-regoli ambjentali b'relevanza għas-
settur tal-enerġija;u

(g) ir-regoli dwar l-infurzar 
amministrattiv u s-sorveljanza ġudizzjarja 
fuq il-kooperazzjoni dwar is-suq intern 
mal-UE, filwaqt li jikkonferixxu l-
infurzar u l-kontroll ġudizzjarju tar-regoli 
ta' dan ir-Regolament u tal-atti delegati u 
ta' implimentazzjoni adottati skontu lill-
Kummissjoni u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-
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Unjoni Ewropea jew lil korp ta' infurzar 
mhux domestiku speċifiku u lil Qorti jew 
korp ta' arbitraġġ newtrali u mhux 
domestiċi indipendenti mill-pajjiż terz 
rispettiv. 2.Meta ma jkun ġie konkluż l-
ebda ftehim bejn l-Unjoni u pajjiż terz 
skont il-paragrafu 1 u meta l-operat tas-
sistema jkun mhedded, L-Istati Membri 
jistgħu jieħdu azzjonijiet neċessarji, bħal, 
iżda mhux biss, ir-restrizzjoni tal-flussi 
tal-elettriku mill-pajjiż terz rispettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU).Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU.This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Emenda 1562
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 64a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 64a

Rieżami

Sal-1 ta' Ġunju 2025, il-Kummissjoni 
għandha teżamina mill-ġdid u tippreżenta 
rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, flimkien ma' proposta 
leġiżlattiva, jekk ikun xieraq, lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fir-rigward kemm tad-dispożizzjonijiet ġodda, is-sollijiet u l-iskadenzi ta' implimentazzjoni 
introdotti f'numru rilevanti ta' Artikoli ta' dan ir-Regolament, kif ukoll tal-kompiti ta' 
monitoraġġ mogħtija lill-atturi differenti, jeħtieġ li tiġi pprovduta data għar-rieżami tar-
Regolament sabiex ikunu jistgħu jsiru adattamenti possibbli u sabiex l-żviluppi futuri jiġu 
integrati b'mod adegwat.

Emenda 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 64a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 64a

Reviżjoni

Dan ir-Regolament għandu jkun soġġett 
għal reviżjoni ġenerali sa mhux aktar tard 
minn tmiem l-2024.

Or. en

Emenda 1564
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1565
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 2.4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.4a. L-analiżi kkoordinata tas-sigurtà 
għandha titwettaq abbażi ta' mudell ta' 
sistema komuni skont il-punt 2 u abbażi 
ta' metodoloġija għat-tfassil ta' azzjonijiet 
ta' rimedju kkoordinati żviluppati mill-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema rilevanti.

Or. en

Emenda 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Anness I – parti 5 – punt 5.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom ikunu mgħammra b’sistemi ta’ 
akkwist tad-dejta u ta’ kontroll 
superviżorju qrib il-ħin reali bl-
osservabbiltà ddefinita bl-applikazzjoni 
tal-livell limitu stabbilit skont il-punt 4.1.

imħassar

Or. en

Emenda 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 8 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Faċilitazzjoni tal-akkwistreġjonalital-
kapaċitàta’ bbilanċjar

8. Kalkolu tal-kapaċitàreġjonali ta' 
bbilanċjar

Or. en

Emenda 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche
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Proposta għal regolament
Anness I – parti 8 – paragrafu 8.1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) iqis is-sostituzzjonijiet possibbli 
bejn tipi differenti ta' kapaċità ta' riserva 
bil-għan li jimminimizza l-kostijiet ta' 
akkwist.

Or. en

Emenda 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Anness I – parti 8 – punt 8.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jappoġġaw lill-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni ta’ reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema biex jakkwistaw l-
ammont meħtieġ ta’ kapaċità ta’ 
bbilanċjar stabbilit skont il-punt 8.1. L-
akkwist tal-kapaċità ta’ bbilanċjar 
għandu:

imħassar

(a) jitwettaq fil-perjodu ta’ żmien tal-istess 
ġurnata u/jew ta’ ġurnata bil-quddiem;

(b) iqis is-sostituzzjonijiet possibbli bejn 
tipi differenti ta’ kapaċità ta’ riserva bil-
għan li jimminimizza l-kostijiet ta’ 
akkwist.

Or. en

Emenda 1570
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – parti 13 – punt 13.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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13.1. Jekk l-ENTSO għall-Elettriku 
tiddelaga din il-funzjoni, iċ-ċentri
operazzjonali reġjonali għandhom 
jidentifikaw ix-xenarji ta’ kriżi reġjonali 
skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 6(1) 
ta’ [ir-Regolament dwar it-Tħejjija għar-
Riskji kif propost mill-COM(2016) 862].

13.1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jidentifikaw xenarji ta' kriżijiet
reġjonali għar-reġjuni rispettivi tagħhom 
skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 6(1) 
tar-Regolament (../...) [ir-Regolament 
dwar it-Tħejjija għar-Riskji]. Ix-xenarji 
għandhom jiġu identifikati abbażi tar-
riskji għal kull reġjun, bħalma 
pereżempju kundizzjonijiet tat-temp 
estremi, diżastri naturali, nuqqas ta' 
fjuwil jew attakki malizzjużi. Ix-xenarji 
għandhom jipprovdu l-bażi għall-partijiet 
reġjonali tal-pjanijiet nazzjonali tat-
tħejjija għar-riskji.

Or. en

Emenda 1571
Luděk Niedermayer

Proposta għal regolament
Anness I – parti 13 – punt 13.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13.1. Jekk l-ENTSO għall-Elettriku
tiddelaga din il-funzjoni, iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jidentifikaw ix-xenarji ta’ kriżi reġjonali 
skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 6(1) 
ta’ [ir-Regolament dwar it-Tħejjija għar-
Riskji kif propost mill-COM(2016) 862].

13.1. Jekk l-ENTSO-E tiddelaga din il-
funzjoni, iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jidentifikaw ix-xenarji ta’ kriżi 
reġjonali skont il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 6(1) ta’ [ir-Regolament dwar it-
Tħejjija għar-Riskji kif propost mill-
COM(2016) 862].

Or. en

Emenda 1572
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – parti 13 – punt 13.1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13.1a. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jikkontribwixxu għall-
armonizzazzjoni tal-miżuri reġjonali li 
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jridu jiġu inklużi fil-pjanijiet nazzjonali 
tat-tħejjija għar-riskji tal-Istati Membri 
billi:

(a) joħorġu rakkomandazzjonijiet dwar l-
abbozzi tal-pjanijiet nazzjonali dwar it-
tħejjija għar-riskji tal-Istati Membri 
kkonċernati skont l-Artikolu 10 ta' [ir-
Regolament dwar it-Tħejjija għar-Riskji];

(b) iservu bħala l-korp ta' koordinazzjoni 
sabiex jiffaċilitaw ftehimiet bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
kkonċernati dwar miżuri reġjonali li 
għandhom jiġu inklużi fil-pjanijiet 
nazzjonali tagħhom skont l-Artikolu 12(2) 
ta' [ir-Regolament dwar it-Tħejjija għar-
Riskji].

Or. en

Emenda 1573
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – parti 13 – punt 13.1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13.1a. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom iwettqu valutazzjonijiet tal-
adegwatezza fuq terminu ta’ żmien 
qasir, jiġifieri, prospetti dwar l-
adegwatezza staġonali kif ukoll 
valutazzjonijiet tal-adegwatezza ta' 
ġimgħa bil-quddiem sa tal-istess ġurnata 
għar-reġjuni rispettivi tagħhom skont l-
Artikolu 9 ta' [ir-Regolament dwar it-
Tħejjija għar-Riskji].Il-valutazzjoni tal-
adegwatezza fuq terminu ta' żmien qasir 
għandha tikkomplementa l-valutazzjoni 
tal-adegwatezza tar-riżorsi fuq terminu ta' 
żmien fit-tul, u dan jiżgura valutazzjoni 
tal-adegwatezza Ewropea kkoordinata 
sabiex tiġi vvalutata l-ħtieġa ta' 
mekkaniżmi tal-kapaċità.

Or. en
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Emenda 1574
Luděk Niedermayer

Proposta għal regolament
Anness I – parti 13 – punt 13.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13.2. Kullsenaċ-ċentrioperazzjonali 
reġjonali għandhom iħejju u jwettqu 
simulazzjonijiet ta’ kriżi flimkein mal-
awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 
12(3) ta’ [ir-Regolament dwar it-Tħejjija 
għar-Riskji kif propost mill-COM(2016) 
862].

13.2. Jekk l-ENTSO-E tiddelaga din il-
funzjoni, kull sena, iċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali għandhom iħejju u jwettqu 
simulazzjonijiet ta’ kriżi flimkein mal-
awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 
12(3) ta’ [ir-Regolament dwar it-Tħejjija 
għar-Riskji kif propost mill-COM(2016) 
862].

Or. en

Emenda 1575
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – parti 13 – punt 13.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13.2a. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiġu kkonsultati fl-iżvilupp 
kemm ta' metodoloġija għal 
valutazzjonijiet tal-adegwatezza fuq 
terminu ta' żmien qasir kif ukoll ta' 
metodoloġija għall-identifikazzjoni tax-
xenarji ta' kriżi tal-elettriku l-aktar 
rilevanti f'kuntest reġjonali skont l-
Artikoli 8(2) u 5(4) ta' [ir-Regolament 
dwar it-Tħejjija għar-Riskji].

Or. en

Emenda 1576
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness I – parti 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13a. Identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ta' 
kapaċità ta' trażmissjoni.

13a (ġdid) 1. Iċ-ċentri ta’ koordinazzjoni 
reġjonali għandhom jipprovdu appoġġ lit-
TSOs tar-reġjun ta' tħaddim tas-sistema 
fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet 
ta' kapaċità ta' trażmissjoni.

13a (ġdid) 2. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni 
reġjonali għandhom jipproponi l-
prijoritajiet għall-investimenti fin-
netwerks lit-TSOs tar-reġjun ta' tħaddim 
tas-sistema mill-inqas abbażi l-kriterji li 
ġejjin:

(a) il-valutazzjonijiet tal-adegwatezza tas-
sistema fuq terminu ta' żmien twil;

(b) is-sitwazzjoni tas-sistema 
interkonnessa;

(c) il-konġestjonijiet strutturali 
identifikati.

Or. en
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