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Emenda 16
Mariela Velichkova Baeva

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) programm ta' ħidma annwali; (d)  jadotta programm ta' ħidma annwali;

Or. en

Emenda 17
Mariela Velichkova Baeva

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) rapport annwali; (e) jadotta rapport annwali;

Or. en

Emenda 18
Mariela Velichkova Baeva

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) prospetti annwali dwar l-adegwatezza 
tal-ġenerazzjoni għas-sajf u għax-xitwa.

(f) jadotta prospetti annwali dwar l-
adegwatezza tal-ġenerazzjoni għas-sajf u 
għax-xitwa.

Or. en
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Emenda 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara konsultazzjoni ma' l-Aġenzija, il-
Kummissjoni tkun tista' tistieden in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema 
ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku, fi żmien 
raġonevoli, biex iħejji kodiċijiet fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) meta tqies li 
kodiċijiet bħal dawn huma meħtieġa 
għall-funzjonament effiċjenti tas-suq.

1. Fuq parir ta' l-Aġenzija, wara li tkun 
ikkonsultat lill-partijiet interessati 
relevanti, il-Kummissjoni għandha tfassal 
linji gwida strateġiċi għan-Netwerk 
Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku li tkopri il-
kwistjonijiet elenkati fl-Artikolu 2c(1)(c) u 
l-Artikolu 2c(3), li minnhom in-Netwerk 
Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku iħejji 
kodiċijiet fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 
2c(1)(c) u l-Artikolu 2c(3). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-kompetizzjoni (sabiex jiġi żgurat li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, waqt li 
jkun hemm kompetizzjoni effettiva u ffunzjonar effiċjenti tas-suq waħdieni), l-Aġenzija 
għandha tingħata aktar setgħa sabiex tirregola l-ENTSO. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, l-
Aġenzija għandha tipprovdi parir formali lill-Kummissjoni fil-bidu tal-proċess regolatorju 
taħt forma ta' linji gwida strateġiċi, li fuqhom l-ENTSO tkun tista' tipprepara l-kodiċijiet 
tekniċi. Dan il-proċess jevita l-possibilità li t-TSO tirregola lilha nnifisha. L-istess proċess 
għandu wkoll japplika għall-pjan ta' investiment ta' għaxar snin (Artikolu 2c(1c)).

Emenda 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi 
ta' Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jiżviluppa l-kodiċijiet dettaljati 
skond il-paragrafu 1, u jissottomettihom 
għall-approvazzjoni ta' l-Aġenzija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-kompetizzjoni (sabiex jiġi żgurat li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, waqt li 
jkun hemm kompetizzjoni effettiva u ffunzjonar effiċjenti tas-suq waħdieni), l-Aġenzija 
għandha tingħata aktar setgħa sabiex tirregola l-ENTSO. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, l-
Aġenzija għandha tipprovdi parir formali lill-Kummissjoni fil-bidu tal-proċess regolatorju 
taħt forma ta' linji gwida strateġiċi, li fuqhom l-ENTSO tista' tipprepara l-kodiċijiet tekniċi. 
Dan il-proċess jevita l-possibilità li t-TSO tirregola lilha nnifisha. L-istess proċess għandu 
wkoll japplika għall-pjan ta' investiment ta' għaxar snin (Artikolu 2c(1c)).

Emenda 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2e – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-Aġenzija għandha tivverifika li l-
kowds sottomessi min-Netwerk Ewropew 
ta' Operaturi ta' Sistema ta' Trażmissjoni 
ta' l-Elettriku huma konformi mal-linji 
gwida stateġiċi stabbiliti fil-paragrafu 1. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-kompetizzjoni (sabiex jiġi żgurat li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, waqt li 
jkun hemm kompetizzjoni effettiva u ffunzjonar effiċjenti tas-suq waħdieni), l-Aġenzija 
għandha tingħata aktar setgħa sabiex tirregola l-ENTSO. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, l-
Aġenzija għandha tipprovdi parir formali lill-Kummissjoni fil-bidu tal-proċess regolatorju 
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taħt forma ta' linji gwida strateġiċi, li fuqhom l-ENTSO tista' tipprepara l-kodiċijiet tekniċi. 
Dan il-proċess jevita l-possibilità li t-TSO tirregola lilha nnifisha. L-istess proċess għandu 
wkoll japplika għall-pjan ta' investiment ta' għaxar snin (Artikolu 2c(1c)).

Emenda 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2e – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni ta' dawn il-kodiċijiet 
min-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku  u 
tirraporta kull kontravenzjoni lill-
Kummissjoni, li għandha tieħu l-azzjoni 
meħtieġa sabiex tiżgura implimentazzjoni 
korretta

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva proposta tagħti wisq setgħa lill-ENTSO. Is-sorveljar tal-kodiċijiet imsemmija 
hawn fuq jeħtieġ li jkun ġust u oġġettiv, sabiex jiġi żgurat li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, 
u jkun hemm kompetizzjoni effettiva u ffunzjonar tajjeb tas-suq. Għalhekk ma jistax jiġi fdat 
f'idejn it-TSOs infushom imma għandu jkun kompitu ta' l-Aġenzija.

Emenda 23
Daniel Dăianu

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2h – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan in-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku sabiex din tikkontribwixxi għall-
kompiti msemmija fl-Artikolu 2c(1). 
B'mod partikolari, għandhom jippubblikaw 
pjan ta' investiment reġjonali kull sentejn, u 
jistgħu jieħdu deċiżjonijiet ta' investiment 
ibbażati fuq il-pjan ta' investiment 
reġjonali.

1. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan in-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku sabiex din tikkontribwixxi għall-
kompiti msemmija fl-Artikolu 2c(1).
B'mod partikolari, għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar il-pjani ta' żvilupp u 
jippubblikaw pjan ta' investiment reġjonali 
kull sentejn, u jistgħu jieħdu deċiżjonijiet 
ta' investiment ibbażati fuq il-pjan ta' 
investiment reġjonali, bl-approvazzjoni 
minn qabel ta' l-Aġenzija għall-
Koperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-
Enerġija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal separazzjoni adegwata, l-Operaturi tas-Sistema tat-Trasport għandhom ikunu jistgħu 
jieħdu deċiżjonijiet ta' investiment. Għal suq ta' l-enerġija funzjonali, għandha tiġi żgurata 
koordinazzjoni fil-livell Ewropew.

Emenda 24
Daniel Dăianu

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni 
għandhom jippubblikaw id-dejta rilevanti 
fuq domanda mbassra u attwali, fuq 
disponabbiltà u użu attwali ta’ assi ta’ 
ġenerazzjoni u tagħbija, fuq disponibbiltà 
u użu tan-netwerk u interkonneturi, u fuq 
bilanċ ta’ kapaċita ta’ enerġija u ta’ riserva.

4. Operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni 
għandhom jippubblikaw id-dejta rilevanti 
fuq domanda mbassra u attwali, fuq 
disponabbiltà u użu attwali tan-netwerk u 
interkonneturi, u fuq bilanċ ta’ kapaċita ta’ 
enerġija u ta’ riserva. Dejta individwali 
dwar ġeneraturi u tagħbija, kif ukoll dejta 
dwar ix-xibka tat-trażmissjoni, tista' 
tinżamm kunfidenzjali jekk ikun meħtieġ 
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minħabba l-protezzjoni ta' l-infrastruttura 
kritika. Madankollu, din il-kunfidenzjalità 
ma tapplikax fir-rigward tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u 
ta' l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżuri ta' kunfidenzjalità huma ġustifikati minħabba sikurezza u minħabba raġunijiet ta' 
sigurtà nazzjonali. Madankollu, partikolarment minħabba li hemm interdipendenza kbira bejn 
in-netwerks nazzjonali u minħabba li s-sikurezza tagħhom jeħtieġ li tissaħħaħ, hu essenzjali li 
informazzjoni adegwata tasal f'livell Ewropew. Jeħtieġ li jiġu mfassla strateġiji adegwati 
f'livell Ewropew sabiex jippermettu l-prevenzjoni effettiva ta' kriżi. 
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