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Emenda 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2 a ġdida

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-esperjenza fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2003/54/KE turi l-benefiċċji li 
jistgħu jinkisbu mis-suq intern fl-
elettriku, fl-ambitu ta’ kisbiet fl-
effiċienza, tnaqqis fil-prezzijiet, standards 
ogħla ta’ servizz u żieda fil-kompetittività. 
Madankollu, għad baqa’ nuqqasijiet 
importanti u possibbilitajiet għal titjib fil-
mod kif jaħdem is-suq. Provvedimenti 
speċifiċi huma meħtieġa biex ikunu
żgurati kundizzjonijiet ġusti fil-
ġenerazzjoni b’mod partikulati permezz 
ta’ l-inklużjoni ta’ l-ispejjeż ambjentali 
kollha fuq medda qasira u medda twila ta’ 
żmien u biex jitnaqqsu r-riskji ta’ 
dominazzjoni tas-suq u mġiba predatorja, 
biex tkun żgurata t-trażmissjoni ħielsa 
mid-diskriminazzjoni u t-tariffi tad-
distribuzzjoni, permezz ta’ aċċess għan-
netwerk fuq il-bażi tat-tariffi li jkunu 
ppubblikati qabel jidħlu fis-seħħ, u biex 
ikun żgurat li jitħarsu d-drittijiet ta’ 
klijenti żgħar u vulnerabbli u li l-
informazzjoni fuq l-għejjun ta’ l-enerġija 
għall-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku tingħata 
b’mod sħiħ billi tingħata informazzjoni 
dwar l-impatt ambjentali tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Daħħal lura l-premessa importanti:Premessa 2 tad-Direttiva 2003/54/KE. Jekk l-ispejjeż 
ambjentali assoċjati mal-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku ma jkunux inklużi fil-prezz, is-suq se 
jibqa’ żlugat. Waqt li jsiru sforzi permezz ta’ l-ETS biex l-ispiża ta’ l-emissjoni tad-CO2 
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permezz tal-bejgħ bl-irkant taċ-ċertifikati inizjattiva parallela trid tkun inkluża biex spejjeż 
ambjentali oħra jkunu inkorporati fil-prezz ta’ l-enerġija. Il-Kummissjoni għandha tibda 
twettaq monitoraġġ dwar tali żlugar fis-suq.

Emenda 15
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Madankollu, bħalissa, l-Unjoni 
Ewropea ma tistax tiggarantixxi lill-ebda 
kumpanija fil-Komunità d-dritt li tbigħ l-
elettriku fl-ebda Stat Membru fuq termini 
ugwali, mingħajr diskriminazzjoni jew 
żvantaġġ. B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
jeżistux. 

(3) Madankollu, bħalissa, l-Unjoni 
Ewropea ma tistax tiggarantixxi lill-ebda 
kumpanija fil-Komunità d-dritt li tbigħ l-
elettriku fl-ebda Stat Membru fuq termini 
ugwali, mingħajr diskriminazzjoni jew 
żvantaġġ. B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
jeżistux u swieq iżolati għadhom jeżistu.

Or. lt

Emenda 16
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
intitolata "Politika dwar l-Enerġija għall-
Ewropa" saħqet fuq l-importanza li s-suq 
intern ta' l-elettriku jitkompla kif ukoll li 
jkun hemm ambjent ekwu għall-kumpaniji 
kollha ta' l-elettriku fil-Komunità. Il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
prospetti għas-suq intern tal-gass u l-
elettriku u l-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Inkjesta skond l-Artikolu 17 

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
intitolata "Politika dwar l-Enerġija għall-
Ewropa" saħqet fuq l-importanza li s-suq 
intern ta' l-elettriku jitkompla kif ukoll li 
jkun hemm ambjent ekwu għall-kumpaniji 
kollha ta' l-elettriku fil-Komunità. Il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
prospetti għas-suq intern tal-gass u l-
elettriku u l-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Inkjesta skond l-Artikolu 17 
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tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 dwar is-
setturi Ewropej tal-gass u l-elettriku 
(Rapport Finali)" urew li r-regoli u l-miżuri 
ta' bħalissa ma jipprovdux il-qafas meħtieġ 
biex jintlaħaq l-għan ta’ suq intern li 
jaħdem tajjeb.

tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 dwar is-
setturi Ewropej tal-gass u l-elettriku 
(Rapport Finali)" urew li r-regoli u l-miżuri 
ta' bħalissa ma jipprovdux il-qafas meħtieġ
jew jipprovdu għall-ħolqien ta’ 
konnessjonijiet fiżiċi biex jintlaħaq l-għan 
ta’ suq intern li jaħdem tajjeb.

Or. lt

Emenda 17
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) B’mod partikolari, jenħtieġu aktar 
kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn 
operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni biex 
jiżguraw kompatibbiltà progressiva tal-
kodiċi tekniċi u kummerċjali għal 
forniment u tmexxija ta’ aċċess effettiv 
għan netwerks transkonfinali ta’ 
trażmissjoni, u biex jiżguraw ippjanar 
koordinat u li jħares biżżejjed ’il quddiem 
għall-ġejjieni u evoluzzjoni teknika soda 
tas-sistema ta’ trażmissjoni fil-Komunità. 
Dan kollu billi jagħtu kas adegwat ta’ l-
ambjent u l-promozzjoni ta’ effiċjenza fl-
enerġija u riċerka u innovazzjoni 
speċjalment fl-iżgurar ta’ żieda fl-enerġija 
mġedda u t-tixrid ta’ teknoloġija b’livell 
baxx ta’ karbonju. Operaturi ta’ sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jħaddmu n-
netwerks tagħhom skond dawn il-kodiċi 
kompatibbli tekniċi u tas-suq.

(6) B’mod partikolari, jinħtieġ il-ħolqien 
ta’ konnessjonijiet fiżiċi u jinħtieġu aktar 
kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn 
operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni biex 
jiżguraw kompatibbiltà progressiva tal-
kodiċi tekniċi u kummerċjali għal 
forniment u tmexxija ta’ aċċess effettiv 
għan netwerks transkonfinali ta’ 
trażmissjoni, u biex jiżguraw ippjanar 
koordinat u li jħares biżżejjed ’il quddiem 
għall-ġejjieni u evoluzzjoni teknika soda 
tas-sistema ta’ trażmissjoni fil-Komunità. 
Dan kollu billi jagħtu kas adegwat ta’ l-
ambjent u l-promozzjoni ta’ effiċjenza fl-
enerġija u riċerka u innovazzjoni 
speċjalment fl-iżgurar ta’ żieda fl-enerġija 
mġedda u t-tixrid ta’ teknoloġija b’livell 
baxx ta’ karbonju. Operaturi ta’ sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jħaddmu n-
netwerks tagħhom skond dawn il-kodiċi 
kompatibbli tekniċi u tas-suq.

Or. lt
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Emenda 18
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-parteċipanti kollha fis-suq 
għandhom interess fil-ħidma li għad trid 
tiġi elaborata min-netwerk Ewropew ta' 
operaturi ta’ sistema ta' trażmissjoni. Il-
proċess ta’ konsultazzjoni huwa għalhekk 
essenzjali u l-oqsfa eżistenti li jitwaqqfu 
biex jiffaċilitaw u jagħtu konformità lill-
proċess ta’ konsultazzjoni, bħall-Union 
for the Coordination of Transmission of 
Electricity (UCTE), għandu jkollhom 
irwol importanti.

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE attwalment jitwettqu mill-ERGEG. Għaldaqstant 
l-Aġenzija għandha twettaq dan il-kompitu minħabba li diġà għandha regoli stabbiliti sewwa 
u esperjenza fit-twettiq tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-Aġenzija taġixxi fl-
interess tal-parteċipanti kollha fis-suq, waqt li t-TSOs huma potenzjalment parti interessata. 
Biex tkun żgurata l-effiċjenza tal-proċess, għandu jkun enfasizzat li l-ħolqien ta’ għadd kbir 
wisq ta’ korpi konsultattivi jista’ jwassal għad-duplikazzjoni tal-proċessi konsultattivi.

Emenda 19
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-parteċipanti kollha fis-suq 
għandhom interess fil-ħidma li għad trid 
tiġi elaborata min-netwerk Ewropew ta' 
operaturi ta’ sistema ta' trażmissjoni. Il-
proċess ta’ konsultazzjoni huwa għalhekk 

imneħħi
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essenzjali u l-oqsfa eżistenti li jitwaqqfu 
biex jiffaċilitaw u jagħtu konformità lill-
proċess ta’ konsultazzjoni, bħall-Union 
for the Coordination of Transmission of 
Electricity (UCTE), għandu jkollhom rwol 
importanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata l-effiċjenza tal-proċess, il-ħolqien ta’ għadd kbir wisq ta’ korpi 
konsultattivi jista’ jwassal għad-duplikazzjoni tal-proċessi konsultattivi. Konsultazzjonijiet 
pubbliċi fil-livell ta’ l-UE attwalment jitwettqu mill-ERGEG u l-Aġenzija għandha ssegwi 
regoli stabbiliti sewwa u esperjenza fit-twettiq tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. Għaldaqstant, 
Premessa 8 għandha titneħħa.

Emenda 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-parteċipanti kollha fis-suq 
għandhom interess fil-ħidma li għad trid 
tiġi elaborata min-netwerk Ewropew ta' 
operaturi ta’ sistema ta' trażmissjoni. Il-
proċess ta’ konsultazzjoni huwa għalhekk 
essenzjali u l-oqsfa eżistenti li jitwaqqfu 
biex jiffaċilitaw u jagħtu konformità lill-
proċess ta’ konsultazzjoni, bħall-Union 
for the Coordination of Transmission of 
Electricity (UCTE), għandu jkollhom rwol 
importanti.

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE attwalment jitwettqu mill-ERGEG. Għaldaqstant 
l-Aġenzija għandha twettaq dan il-kompitu minħabba li diġà għandha regoli stabbiliti sewwa 
u esperjenza fit-twettiq tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-Aġenzija taġixxi fl-
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interess tal-parteċipanti kollha fis-suq, waqt li t-TSOs huma potenzjalment parti interessata. 

Emenda 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Jeħtieġ aċċess indaqs għall-
informazzjoni dwar l-istatus fiżiku tas-
sistema, sabiex il-parteċipanti kollha fis-
suq ikunu jistgħu jivvalutaw is-sitwazzjoni 
globali ta' domanda u ta' provvista u 
jidentifikaw ir-raġunijiet għaċ-ċaqliq fil-
prezz tal-bejgħ bl-ingrossa. Dan jinkludi 
tagħrif aktar preċiż dwar il-ġenerazzjoni, 
il-provvista u d-domanda ta' l-elettriku, il-
kapaċità tan-netwerk, il-flussi u l-
manutenzjoni, l-ibbilanċjar kif ukoll il-
kapaċità ta' riżerva.

(10) Jeħtieġ aċċess indaqs għall-
informazzjoni dwar l-istatus fiżiku u l-
effiċjenza tas-sistema, sabiex il-
parteċipanti kollha fis-suq ikunu jistgħu 
jivvalutaw is-sitwazzjoni globali ta' 
domanda u ta' provvista u jidentifikaw ir-
raġunijiet għaċ-ċaqliq fil-prezz tal-bejgħ 
bl-ingrossa. Dan jinkludi tagħrif aktar 
preċiż dwar il-ġenerazzjoni, il-provvista u 
d-domanda ta' l-elettriku, il-kapaċità tan-
netwerk, il-flussi u l-manutenzjoni, l-
ibbilanċjar kif ukoll il-kapaċità ta' riżerva.

Or. ro

Emenda 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għandna nippromwovu bis-sħiħ 
investimenti f’infrastrutturi ewlenin ġodda 
filwaqt li niżguraw il-funzjoni xierqa tas-
suq intern ta’ l-elettriku. 

(13) Għandna nippromwovu bis-sħiħ l-
investimenti f’infrastrutturi ewlenin ġodda 
li jippermettu b’mod partikulari t-
transizzjoni għall-grilji ‘smart’ u l-
integrazzjoni li qed tiżdied ta’ l-elettriku 
minn enerġija mġedda, u strumenti mil-
lat tad-domanda filwaqt li niżguraw il-
funzjoni xierqa tas-suq intern ta’ l-
elettriku. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-parti trid tkun konformi mal-politika eżistenti ta’ l-Unjoni favur enerġija li tista’ 
tiġġedded kif ukoll il-promozzjoni ta’ l-iżvilupp ta’ grilji ‘smart’. L-għażliet mil-lat tad-
domanda fix-xibka – bħall-bejgħ bl-irkant tat-trażmissjoni fl-eqqel tagħha ta’ l-industriji –
jinħtieġu sforzi kkordinati fuq iż-żewġ naħat tal-fruntieri ta’ l-UE. Huma għandhom 
jitqiegħdu fuq l-istess livell bħall-għażliet mil-latt tal-provvista.

Emenda 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-Regolament (KE) 1228/2003 
jipprovdi li għandhom jiġu adottati ċerti 
miżuri skond id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 
li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju 
tas-setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti 
fuq il-Kummissjoni.

(14) Ir-Regolament (KE) 1228/2003 
jipprovdi li għandhom jiġu emendati ċerti 
miżuri skond id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 
li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju 
tas-setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti 
fuq il-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għandha tiżgura li l-linji gwida jkunu adottati fi proċess kif jixraq mill-Parlament 
u l-Kunsill. It-trasferiment tas-setgħat lill-Kummissjoni għandu jibqa’ limitat għal xi
aġġustamenti li huma meħtieġa.

Emenda 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fir-rigward tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003, il-Kummissjoni 
għandha tingħatalha s-setgħa b’mod 
partikolari biex tistabbilixxi jew tadotta l-

(17) Fir-rigward tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003, il-Kummissjoni 
għandha tingħatalha s-setgħa b’mod 
partikolari biex temenda l-linji gwida 
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linji gwida meħtieġa għall-provvediment 
tal-livell minimu ta’ armonizzazzjoni 
meħtieġ biex jintlaħaq l-għan ta’ dan ir-
Regolament. Billi dawk il-miżuri huma ta' 
ambitu ġenerali u mfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u biex 
jissupplimentaw ir-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 biż-żieda ta' elementi 
ġodda mhux esssenzjali, għandhom ikunu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

meħtieġa għall-provvediment tal-livell 
minimu ta’ armonizzazzjoni meħtieġ biex 
jintlaħaq l-għan ta’ dan ir-Regolament. 
Billi dawk il-miżuri huma ta' ambitu 
ġenerali u mfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u biex 
jissupplimentaw ir-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 biż-żieda ta' elementi 
ġodda mhux esssenzjali, għandhom ikunu 
emendati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għandha tiżgura li l-linji gwida jkunu adottati fi proċess kif jixraq mill-Parlament 
u l-Kunsill. It-trasferiment tas-setgħat lill-Kummissjoni għandu jibqa’ limitat għal xi 
aġġustamenti li huma meħtieġa.

Emenda 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Dan ir-Regolament għandu l-għan ukoll li 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' suq bl-imnut 
transkonfinali li jiffunzjona tajjeb u li 
jkun trasparenti, kif ukoll ta' suq bl-
ingrossa li jiffunzjona tajjeb u li jkun 
trasparenti. Jipprovdi mekkaniżmi biex 
jarmonizza dawn ir-regoli.”

"Dan ir-Regolament għandu l-għan ukoll li 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' suq bl-ingrossa li 
jiffunzjona tajjeb u li jkun trasparenti
b’livell għoli ta’ sigurta rigward il-
provvista. Jipprovdi mekkaniżmi biex 
jarmonizza dawn ir-regoli.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijet dwar l-armonizzazzjoni tas-suq bl-imnut għall-elettriku għandhom 
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jitneħħew jew ikunu espressi biss fil-proposta għal direttiva li temenda d-direttiva 
2003/54/KE rigward ir-regoli komuni għas-suq intern fl-elettriku (COM/2007/0528 finali).  
Il-proposta dwar il-bdil bejn il-fruntieri u aċċess għan-netwerks (COM 2007-531) għandha 
tikkonċentra fuq is-swieq bl-ingrossa u s-sigurtà tal-provvista.

Emenda 26
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Dan ir-Regolament għandu l-għan ukoll li 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' suq bl-imnut 
transkonfinali li jiffunzjona tajjeb u li 
jkun trasparenti, kif ukoll ta' suq bl-
ingrossa li jiffunzjona tajjeb u li jkun 
trasparenti. Jipprovdi mekkaniżmi biex 
jarmonizza dawn ir-regoli.”

"Dan ir-Regolament għandu l-għan ukoll li 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' suq bl-ingrossa li 
jiffunzjona tajjeb u li jkun trasparenti. 
Jipprovdi mekkaniżmi biex jarmonizza 
dawn ir-regoli.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv ta’ swieq bl-imnut transkonfinali m’huwiex meħtieġ għall-iżvilupp ta’ swieq bl-
ingrossa reġjonali u Komunitarji li jiffunzjonaw tajjeb, li għandhom jibqgħu il-fokus ta’ dan 
ir-Regolament. L-implikazzjonijiet ta’ tali objettiv regolatorju jkunu jinħtieġu li jiġu evalwati 
b’mod sħiħ, u li l-ispejjeż u l-benefiċċji jkunu analizzati bil-galbu, għax hemm il-probabbiltà
li jkun hemm spejjeż iżolati sinifikanti, li jisbqu l-benefiċċji.

Emenda 27
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi kollha ta’ Sistema ta' L-operaturi kollha ta’ Sistema ta' 
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Trażmissjoni għandhom jikkooperaw fil-
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta’ Sistema 
ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku sabiex tiġi 
żgurata tmexxija ottima u evoluzzjoni 
teknika soda tan-netwerk Ewropew tat-
trażmissjoni ta' l-elettriku.

Trażmissjoni għandhom jikkooperaw fil-
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta’ Sistema 
ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku sabiex tiġi 
żgurata tmexxija ottima u evoluzzjoni 
teknika soda tan-netwerk Ewropew tat-
trażmissjoni ta' l-elettriku u biex 
tippromwovi t-tlestija tas-suq intern ta’ l-
elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li t-TSOs se jħaffu l-integrazzjoni tas-suq, għandu jkun stabbilit li l-
promozzjoni ta’ l-integrazzjoni tas-suq huwa kompitu espliċitu ta’ l-ENTSO.

Emenda 28
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi kollha ta’ Sistema ta' 
Trażmissjoni għandhom jikkooperaw fil-
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta’ Sistema 
ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku sabiex tiġi 
żgurata tmexxija ottima u evoluzzjoni 
teknika soda tan-netwerk Ewropew tat-
trażmissjoni ta' l-elettriku.

L-operaturi kollha ta’ Sistema ta' 
Trażmissjoni għandhom jikkooperaw fil-
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta’ Sistema 
ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku sabiex tiġi 
żgurata tmexxija ottima u evoluzzjoni 
teknika soda tan-netwerk Ewropew tat-
trażmissjoni ta' l-elettriku u biex 
tippromwovi t-tlestija tas-suq intern ta’ l-
elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kooperazzjoni effiċjenti f’ħin reali bejn it-TSOs mifruxa fuq ix-xibka Ewropea hija meħtieġa 
biex twarrab l-ostakli kollha għall-kummerċ transkonfinali, biex ikunu integrati volumi kbar 
ta’ enerġija mir-riħ u biex l-inċidenti jkunu ttrattati b’mod effiċjenti. It-tisħiħ tal-
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kooperazzjoni tat-TSOs fl-aħħar għandha twassal għal sitwazzjoni fejn il-konsumaturi ta’ l-
enerġija jkunu jistgħu jixtru l-elettriku madwar l-Ewropa kollha bl-istess kundizzjonijiet. 

Emenda 29
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard mill […] l-operaturi 
ta’ sistema ta’ trażmissjoni ta’ l-elettriku 
għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-
Aġenzija l-abbożż ta’ statuti, lista ta’ 
membri futuri u abbozz ta’ regoli ta’ 
proċedura, inklużi r-regoli ta’ proċedura 
fuq il-konsultazzjoni ta’ partijiet 
interessati tan-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku li għandu jitwaqqaf.

1. Sa mhux aktar tard mill […] l-operaturi 
ta’ sistema ta’ trażmissjoni ta’ l-elettriku 
għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-
Aġenzija l-abbożż ta’ statuti, lista ta’ 
membri futuri u abbozz ta’ regoli ta’ 
proċedura tan-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku li għandu jitwaqqaf.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni fil-livell ta’ l-UE sa issa kien il-kompitu ta’ l-ERGEG. Dan il-kompitu 
għandu jingħata lill-Aġenzija tal-ġejjieni, li hija fdata bis-salvagwardja ta’ l-interess 
pubbliku.

Emenda 30
Umberto Guidoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard mill […] l-operaturi 
ta’ sistema ta’ trażmissjoni ta’ l-elettriku 

1. Sa mhux aktar tard mill […] l-operaturi 
ta’ sistema ta’ trażmissjoni ta’ l-elettriku 
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għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-
Aġenzija l-abbożż ta’ statuti, lista ta’ 
membri futuri u abbozz ta’ regoli ta’ 
proċedura, inklużi r-regoli ta’ proċedura 
fuq il-konsultazzjoni ta’ partijiet 
interessati tan-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku li għandu jitwaqqaf.

għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-
Aġenzija l-abbożż ta’ statuti, lista ta’ 
membri futuri u abbozz ta’ regoli ta’ 
proċedura tan-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku li għandu jitwaqqaf.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni fil-livell ta’ l-UE sa issa kien il-kompitu ta’ l-ERGEG. Dan il-kompitu 
għandu jingħata lill-Aġenzija tal-ġejjieni, li hija fdata bis-salvagwardja ta’ l-interess 
pubbliku.

Emenda 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard mill […] l-operaturi 
ta’ sistema ta’ trażmissjoni ta’ l-elettriku 
għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-
Aġenzija l-abbożż ta’ statuti, lista ta’ 
membri futuri u abbozz ta’ regoli ta’ 
proċedura, inklużi r-regoli ta’ proċedura 
fuq il-konsultazzjoni ta’ partijiet 
interessati tan-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku li għandu jitwaqqaf.

1. Sa mhux aktar tard mill […] l-operaturi 
ta’ sistema ta’ trażmissjoni ta’ l-elettriku 
għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-
Aġenzija l-abbożż ta’ statuti, lista ta’ 
membri futuri u abbozz ta’ regoli ta’ 
proċedura tan-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku li għandu jitwaqqaf.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni fil-livell ta’ l-UE sa issa kien il-kompitu ta’ l-ERGEG. Dan il-kompitu 
għandu jingħata lill-Aġenzija tal-ġejjieni, li hija fdata bis-salvagwardja ta’ l-interess 
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pubbliku.

Emenda 32
Umberto Guidoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jadotta:

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jaqbel u jissottometti lill-Aġenzija 
għall-approvazzjoni skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 2d f’rabta ma’ l-
Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru … 
li jwaqqaf l-Aġenzija għall-Kooperazzjoni 
bejn ir-Regolaturi ta’ l-Enerġija:

(a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-oqsma 
msemmija fil-paragrafu 3;

(a) abbozz ta’ kodiċijiet tekniċi fl-oqsma 
msemmija fil-paragrafu 3;

(b) għodod operattivi ta’ netwerk komuni u 
pjanijiet ta’ riċerka; 

(b) għodod operattivi ta’ netwerk komuni u 
pjanijiet ta’ riċerka; 

(c) pjan ta’ investiment għal 10 snin, inkluż 
prospett dwar l-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni kull sentejn;

(c) pjan ta’ investiment għal 10 snin, inkluż 
prospett dwar l-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni kull sentejn;

(d) programm ta' ħidma annwali; (d) programm ta' ħidma annwali bbażat fuq 
il-prijoritajiet stabbiliti mill-Aġenzija;

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

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

2. Il-programm ta’ ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq, 
pjan fuq operat komuni tan-netwerk u 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp, li jridu 
jitfasslu t-tnejn matul dik is-sena u 
kalendarju indikattiv.

2. Il-programm ta’ ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi, pjan fuq 
operat komuni tan-netwerk u attivitajiet ta’ 
riċerka u żvilupp, li jridu jitfasslu t-tnejn 
matul dik is-sena u kalendarju indikattiv.

3. Il-kodiċijiet dettaljati tekniċi u tas-suq
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta’ 

3. Il-kodiċijiet dettaljati tekniċi għandhom 
ikopru l-oqsma li ġejjin, skond il-
prijoritajiet definiti fil-programm ta’ ħidma 
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ħidma annwali: annwali:
(a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà; (a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà, 

inklużi l-interoperabilità u l-proċeduri 
f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;
(d) regoli dwar l-interoperabbiltà;
(e) proċeduri operattivi f’emerġenza;
(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;

(c) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;

(g) regoli dwar il-kummerċ;
(h) regoli dwar it-trasparenza; (d) regoli dwar it-trasparenza;
(i) regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi regoli 
dwar r-riżerva ta’ l-enerġija;

(e) regoli dwar l-ibbilanċjar u l-issetiljar, 
inklużi regoli dwar r-riżerva ta’ l-enerġija;

(j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni;

(f) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni;

(k) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

(g) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

4. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq u jinkludu 
r-riżultati ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħhom fir-rapport annwali msemmi fil-
paragrafu 1(e).
5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-

4. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn wara li tkun approvatu 
l-Aġenzija. Dan il-pjan ta' żvilupp għandu 
jinkludi t-tfassil tan-netwerk integrat, l-
iżvilupp tax-xenarju, rapport dwar l-
adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
waqt li jqis l-aspetti reġjonali u Ewropej 
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Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill21. Il-
pjan ta’ investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

ta’ l-ippjanar tan-netwerk. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

6. Fuq talba tal-Kummissjoni in-Netwerk 
Ewropew ta' Operaturi ta’ Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku għandu javża 
lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' 
Linji gwida kif stabbilit fl-Artikolu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudell propost jista’ jipperikola l-ħolqien ta’ suq ta’ l-UE tabilħaqq kompetittiv li 
jippermetti lit-TSOs il-possibbiltà li jkunu awto-regolati. Il-firxa u l-fond tal-kodiċi tekniċi 
proposti, imsejħa “linji gwida strateġiċi”, għandhom ikunu ddefiniti ex ante mill- ACER 
imbagħad proċess ta’ komitoloġija jkun stabbilit biex jipprovdi “Linji Gwida Strateġiċi”
vinkolanti li fuqhom ikun ibbażat ix-xogħol tal-ġejjieni ta’ l-ENTSO. It-TSOs għandhom 
interess qawwi fl-operat tar-regoli tas-suq u għaldaqstant m’għandhomx iħejju il-kodiċi tas-
suq.  

Emenda 33
Patrizia Toia

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jadotta:

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jadotta u jissottometti għall-
approvazzjoni ta’ l-Aġenzija, skond il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 2(e) ta’ 
dan ir-Regolament u l-Artikolu 6, 
paragrafu 3 tar-Regolament (KE) Nru … 
li jwaqqaf l-Aġenzija għall-kooperazzjoni 
bejn ir-regolaturi ta’ l-enerġija:

(a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-oqsma (a) abbozz ta’ kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-
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msemmija fil-paragrafu 3; oqsma msemmija fil-paragrafu 3;
(b) għodod operattivi ta’ netwerk komuni u 
pjanijiet ta’ riċerka; 

(b) għodod operattivi ta’ netwerk komuni u 
pjanijiet ta’ riċerka; 

(c) pjan ta’ investiment għal 10 snin, inkluż 
prospett dwar l-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni kull sentejn;

(c) pjan ta’ investiment għal 10 snin, inkluż 
prospett dwar l-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni kull sentejn;

(d) programm ta' ħidma annwali; (d) programm ta' ħidma annwali;
(e) rapport annwali; (e) rapport annwali;
(f) prospetti annwali dwar l-adegwatezza 
tal-ġenerazzjoni għas-sajf u għax-xitwa.

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

2. Il-programm ta’ ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq, 
pjan fuq operat komuni tan-netwerk u 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp, li jridu 
jitfasslu t-tnejn matul dik is-sena u 
kalendarju indikattiv.

2. Il-programm ta’ ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi, pjan fuq 
operat komuni tan-netwerk u attivitajiet ta’ 
riċerka u żvilupp, li jridu jitfasslu t-tnejn 
matul dik is-sena u kalendarju indikattiv.

3. Il-kodiċijiet dettaljati tekniċi u tas-suq
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta’ 
ħidma annwali:

3. Il-kodiċijiet dettaljati tekniċi għandhom 
ikopru l-oqsma li ġejjin, skond il-
prijoritajiet definiti fil-programm ta’ ħidma 
annwali:

(a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà; (a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;

(d) regoli dwar l-interoperabbiltà; (d) regoli dwar l-interoperabbiltà; 
(e) proċeduri operattivi f’emerġenza; (e) proċeduri operattivi f’emerġenza;
(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;

(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;

(g) regoli dwar il-kummerċ;
(h) regoli dwar it-trasparenza; (g) regoli dwar it-trasparenza;
(i) regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi regoli 
dwar r-riżerva ta’ l-enerġija;
(j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni;
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(k) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

(h) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

4. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq u jinkludu r-
riżultati ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħhom fir-rapport annwali msemmi fil-
paragrafu 1(e).

4. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq u jinkludu r-
riżultati ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħhom fir-rapport annwali msemmi fil-
paragrafu 1(e).

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' 
investiment u fuq il-Linji gwida għal 
netwerks ta' l-Enerġija Trans-Ewropej 
skond id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan 
ta’ investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom, bl-approvazzjoni ta’ l-
Aġenzija, jippubblikaw pjan ta' investiment 
għal 10 snin għall-Komunità kollha kull 
sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp għandu 
jinkludi t-tfassil tan-netwerk integrat, l-
iżvilupp tax-xenarju, rapport dwar l-
adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema, l-estimi 
ta’ l-ispejjeż u analiżi dwar il-valur  
imqabbel mal-benefiċċji li jinħolqu. Il-
pjan ta' investiment għandu iqis ukoll il-
pjanijiet nazzjonali ta' investiment u fuq il-
Linji gwida għal netwerks ta' l-Enerġija 
Trans-Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ investiment 
għandu jidentifika n-nuqqasijiet ta' 
investiment, notevolment fir-rigward ta' 
kapaċitajiet transkonfinali.

6. Fuq talba tal-Kummissjoni in-Netwerk 
Ewropew ta' Operaturi ta’ Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku għandu javża 
lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' Linji 
gwida kif stabbilit fl-Artikolu 8.

6. Fuq talba tal-Kummissjoni in-Netwerk 
Ewropew ta' Operaturi ta’ Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku għandu javża 
lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' Linji 
gwida kif stabbilit fl-Artikolu 8.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ENTSO huwa korp tekniku li ma jistax jirregola s-suq bil-mod li huma meħtieġa jagħmlu l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. B’mod partikulari, l-ENTSO m’huwiex kompetenti biex 
jistabbilixxi l-kodiċijiet tas-suq, u lanqas hija aċċettabbli li, per eżempju, ir-regoli għandhom 
ikunu ddeterminati unikament fil-livell Ewropew mingħar ma jitqiesu l-karatteristiċi ta’ kull 
suq nazzjonali.
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Barra minn hekk, il-pjanijiet ta’ l-investiment għandhom ikunu akkumpanjati minn analiżi 
dwar il-valur imqabbel mal-benefiċċji miksuba. 

Emenda 34
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jadotta:

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jaqbel u jissottometti lill-Aġenzija 
għall-approvazzjoni skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 2e f’rabta ma’ l-
Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru … 
li jwaqqaf l-Aġenzija għall-Kooperazzjoni 
bejn ir-Regolaturi ta’ l-Enerġija:

(a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-oqsma 
msemmija fil-paragrafu 3;

(a) abbozz ta’ kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-
oqsma msemmija fil-paragrafu 3;

(b) għodod operattivi ta’ netwerk komuni u 
pjanijiet ta’ riċerka; 

(b) għodod operattivi ta’ netwerk komuni u 
pjanijiet ta’ riċerka; 

(c) pjan ta’ investiment għal 10 snin, inkluż 
prospett dwar l-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni kull sentejn;

(c) pjan ta’ investiment għal 10 snin, inkluż 
prospett dwar l-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni kull sentejn;

(d) programm ta' ħidma annwali; (d) programm ta' ħidma annwali bbażat fuq 
il-prijoritajiet stabbiliti mill-Aġenzija;

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kodiċijiet tekniċi proposti għandhom ikunu ddefinit ex ante. Fil-bidu tal-proċess 
regolatorju, l-ACER għandu jagħti pariri formali lill-Kummissjoni f’forma ta’ linji gwida 
strateġiċi għall-ENTSOs bħala l-bażi għat-tħejjija tal-kodiċijiet tekniċi. Fuq il-bażi ta’ dawn 
il-pariri, aħna nissuġerixxu li proċess ta’ komitoloġija jintuża biex ikunu pprovduti Linji 
Gwida Strateġiċi vinkolanti li fuqhom se jkun ibbażat ix-xogħol tal-ġejjieni. L-ENTSOs se 
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jippreparaw abbozz ta’ kodiċi tekniċi bbażati fuq Linji Gwida Strateġiċi vinkolanti.

Emenda 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jadotta:

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jipproponi u jissottometti lill-
Aġenzija għall-approvazzjoni skond il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 2e f’rabta 
ma’ l-Artikolu 6(3b) tar-Regolament (KE) 
Nru … li jwaqqaf l-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni bejn ir-Regolaturi ta’ l-
Enerġija:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ENTSOE għandu, b’mod partikulari,  jipproponi għall-approvazzjoni ta’ l-Aġenzija wara 
konsultazzjonijiet wiesgħa, il-kodiċijiet tekniċi, il-pjan ta’ investiment mifrux fuq 10 snin u l-
programm ta’ ħidma.

Emenda 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jadotta:

In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu, f’kooperazzjoni mal-parteċipanti 
fis-suq u l-utenti tan-netwerks, jadotta:
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku għandhom sa fejn hu possibbli 
jinvolvu l-pateċipanti tas-suq u l-utenti tan-netwerks fix-xogħol tagħhom.

Emenda 37
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jadotta:

1. Biex jinkisbu l-objettivi msemmija fl-
Artikolu 2a, in-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku għandu jadotta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun iċċarata l-firxa tal-Kodiċijiet, irid ikun stabbilit li l-Kodiċijiet ikunu adottati biex 
jippromwovu l-integrazzjoni tas-suq.

Emenda 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-oqsma 
msemmija fil-paragrafu 3;
technical and market codes in the areas 
mentioned in paragrafu 3;

(a) abbozz ta’ kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-
oqsma msemmija fil-paragrafu 3;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ENTSOE għandu jipproponi abbozz tal-kodiċijiet tekniċi biss biex ikunu approvati b’mod 
formali mill-Aġenzija wara konsultazzjonijiet wiesgħa. 

Emenda 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pjan ta’ investiment għal 10 snin, inkluż 
prospett dwar l-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni kull sentejn;

(c) pjan ta’ investiment għal 10 snin, 
inklużi dispożizzjonijiet għat-trażmissjoni 
għal xbieki ‘smart’, l-integrazzjoni ta’ 
proġetti kbar ta’ l-enerġija li terġa 
tiġġedded,  prospett dwar l-adegwatezza 
tal-ġenerazzjoni u prospett dwar il-ġestjoni 
mil-lat tad-domanda, kull sentejn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti kbar ta’ l-enerġija li tiġġedded – bħar-riħ fit-Tramuntana u l-enerġija solari 
kkonċentrata fin-Nofsinhar – flimkien mat-tecknoloġija ‘smart’ tax-xibka jirrappreżentaw 
żvilupp importanti, li jrid jitqies sewwa fil-pjan ta’ investiment mifrux fuq 10 snin. Bl-istess 
mod, dan il-pjan mhux biss għandu jkun ibbażat fuq il-perspettiva tal-forniment imma jrid 
ikun fih ukoll miżuri ta’ investiment lejn ekonomija aktar effiċjenti fl-enerġija ta’ l- elettriku.

Emenda 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

(c) pjan ta’ investiment għal 10 snin, inkluż 
prospett dwar l-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni kull sentejn; 

(c) pjan ta’ investiment għal 10 snin, inkluż 
prospett dwar l-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni kull tliet snin;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tressiq ta’ pjanijiet ta’ investiment kull tliet snin huwa biżżejjed.

Emenda 41
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) miżuri li jassiguraw koordinazzjoni 
f’ħin reali ta’ l-operat tax-xibka 
f’kundizzjonijiet normali u ta’ emerġenza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Koordinazzjoni effiċjenti f’ħin reali bejn it-TSOs fix-xibka Ewrtopea hija meħtieġa biex 
jitneħħew l-ostakli kollha għalll-kummerċ transkonfinali, biex ikunu integrati volumi kbar ta’ 
l-enerġija tar-riħ u biex ikunu ttrattati l-inċidenti b’mod effiċjenti.

Emenda 42
Eugenijus Maldeikis

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



AM\717090MT.doc 25/119 PE404.668v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) linji gwida dwar il-koordinazzjoni tal-
kooperazzjoni teknika bejn l-operaturi 
tas-sistema tat-trażmissjoni Komunitarja 
u operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni ta’ 
pajjiżi terzi;

Or. lt

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament ma jistipulax min se jfassal il-linji gwida għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi.

Emenda 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) fl-ewwel sena, u kull tliet snin 
warajha, reviżjoni tat-tul taż-żmien tal-
proċeduri ta’ l-approvazzjoni fil-qasam 
tax-xibka, u tar-regoli nazzjonali jew 
interpretazzjonijiet nazzjonali li jvarjaw 
tar-regoli li jdewmu, iżidu l-ispiża ta’, jew 
ixekklu l-espansjoni transkonfinali tan-
netwerk.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan li jiżdied il-punt (fa) huwa li titqies il-problema li ż-żieda transkonfinali tax-xibka qed 
tixxekkel minn regoli nazzjonali li jvarjaw fil-qasam tal-proċeduri ta’ l-applikazzjoni. Biex 
jitfasslu s-soluzzjonijiet meħtieġa jew biex jinkiseb it-titjib billi tkun identifikata l-aħjar 
prattika, hemm il-ħtieġa li jitwettaq monitoraġġ tas-sitwazzjoni attwali. 
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Emenda 44
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta’ ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq, 
pjan fuq operat komuni tan-netwerk u 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp, li jridu 
jitfasslu t-tnejn matul dik is-sena u 
kalendarju indikattiv. 

2. Il-programm ta’ ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq, 
pjan fuq operat komuni tan-netwerk u 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp, li jridu 
jitfasslu t-tnejn matul dik is-sena u 
kalendarju indikattiv. Fi żmien tliet xhur 
minn meta tirċievi l-abbozz tal-programm 
ta’ ħidma annwali, il-Kummissjoni 
għandha tieħu deċiżjoni biex tapprova l-
programm ta’ ħidma annwali. Il-perjodu 
għandu jibda mill-jum ta’ wara li jasal l-
abbozz tal-programm ta’ ħidma annwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat il-progress fl-integrazzjoni tas-suq, huwa importanti li l-Kummissjoni tkun 
tista’ tinfluwenza l-prijoritajiet stabbiliti min-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema 
ta' Trażmissjoni għax-xogħol tagħhom dwar il-Kodiċijiet u ħidmiet oħra. Fil-każ li l-
programm ta’ ħidma ma jkunx approvat, il-Kummissjoni tista’ tadatta linji gwida skond l-
Artikolu 2e (3) 

Emenda 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta’ ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih lista u 

2. Il-programm ta’ ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih lista u 
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deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq, 
pjan fuq operat komuni tan-netwerk u 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp, li jridu 
jitfasslu t-tnejn matul dik is-sena u 
kalendarju indikattiv.

deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi, pjan fuq 
operat komuni tan-netwerk u attivitajiet ta’ 
riċerka u żvilupp, li jridu jitfasslu t-tnejn 
matul dik is-sena u kalendarju indikattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ENTSOE għandu jipproponi abbozz tal-kodiċijiet tekniċi biss biex ikunu approvati b’mod 
formali mill-Aġenzija wara konsultazzjonijiet wiesgħa.

Emenda 46
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kodiċijiet dettaljati tekniċi u tas-suq 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta’ 
ħidma annwali:

3. Il-kodiċijiet dettaljati tekniċi u tas-suq 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta’ 
ħidma annwali:

(a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà; (a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà; 
inkluża l-interoperabbiltà u l-proċeduri 
f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;
(d) regoli dwar l-interoperabbiltà;
(e) proċeduri operattivi f’emerġenza;
(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;

(c) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;

(g) regoli dwar il-kummerċ;
(h) regoli dwar it-trasparenza; (d) regoli dwar it-trasparenza;
(i) regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi regoli (e) regoli dwar l-ibbilanċjar u l-issetiljar, 
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dwar r-riżerva ta’ l-enerġija; inklużi regoli dwar r-riżerva ta’ l-enerġija;
(j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni.;

(f) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni.;

(k) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

(g) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’huwiex adattat li t-TSOs iħejju l-kodiċijiet tas-suq u r-regoli għall-kummerċ. It-TSOs 
m’humiex kompetenti biex joħorġu l-kodiċijiet tas-suq għax huma atturi fis-suq u l-kodiċijiet 
għandhom impatt kummerċjali. Huwa propost li (a), (d) u (e) jkunu kkombinati għax 
jindirizzaw l-istess kwistjonijiet, jiġifieri l-operat sikur tan-netwerk u l-ippjanar. Regoli dwar 
l-iskambju tad-dejta (c) għandu jitneħħa għax ħafna dispożizzjonijiet oħra diġà jeħtieġu l-
iskambju ta’ dejta speċifika. L-iskambju tad-dejta hawnhekk tfisser id-dejta kunfidenzjali biex 
jitwettaq l-operat tan-netwerk.

Emenda 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kodiċijiet dettaljati tekniċi u tas-suq
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta’ 
ħidma annwali:

3. L-abbozz tal-kodiċijiet dettaljati tekniċi 
u tas-suq għandhom ikopru l-oqsma li 
ġejjin, skond il-prijoritajiet definiti fil-
programm ta’ ħidma annwali:

(a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà; (a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà;
(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(b) il-konnessjoni max-xibka;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar
data exchange and settlement rules;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar data exchange;

(d) regoli dwar l-interoperabbiltà; (d) regoli dwar l-interoperabbiltà;
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(e) proċeduri operattivi f’emerġenza; (e) proċeduri operattivi f’emerġenza;
(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;

(f) allokazzjoni ta' kapaċità transkonfinali;

(g) regoli dwar il-kummerċ;
(h) regoli dwar it-trasparenza; (g) regoli dwar it-trasparenza;
(i) regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi regoli 
dwar r-riżerva ta’ l-enerġija;
(j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni;

(h) regoli dwar ir-regoli dwar il-kumpens 
bejn l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

(k) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

(i) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ENTSOE għandu jipproponi abbozz tal-kodiċijiet tekniċi biss biex ikunu approvati b’mod 
formali mill-Aġenzija wara konsultazzjonijiet wiesgħa.

Emenda 48
Werner Langen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kodiċijiet dettaljati tekniċi u tas-suq 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta’ 
ħidma annwali:

3. Il-kodiċijiet tekniċi ddettaljati rrelatati 
man-netwerks u tas-suq għandhom ikopru 
l-oqsma li ġejjin, skond il-prijoritajiet 
definiti fil-programm ta’ ħidma annwali:

(a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà; (a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà; 
(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;
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(d) regoli dwar l-interoperabbiltà; (d) regoli dwar l-interoperabbiltà;
(e) proċeduri operattivi f’emerġenza; (e) proċeduri operattivi f’emerġenza;
(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;

(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;

(g) regoli dwar il-kummerċ;
(h) regoli dwar it-trasparenza; (g) regoli dwar it-trasparenza rrelatati 

man-netwerks;
(i) regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi regoli 
dwar r-riżerva ta’ l-enerġija;

(h) regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi regoli 
dwar r-riżerva ta’ l-enerġija;

(j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni;

(i) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni;

(k) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

(j) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li s-setgħat tan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni ikunu ristretti għall-aspetti li huma speċifiċi għan-netwerk, B’mod partikulari, l-
adozzjoni tad-dispożizzjonijiet għall-kummerċ bl-ingrossa u l-ħtiġijiet dwar it-trasparenza 
f’dak il-qasam m’humiex adattati.

Emenda 49
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kodiċijiet dettaljati tekniċi u tas-suq 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta’ 
ħidma annwali:

3. Il-kodiċijiet dettaljati tekniċi u tas-suq 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta’ 
ħidma annwali:

(a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà; (a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà; 
(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u (b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
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l-aċċess; l-aċċess;
(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;

(d) regoli dwar l-interoperabbiltà; (d) regoli dwar l-interoperabbiltà;
(e) proċeduri operattivi f’emerġenza; (e) proċeduri operattivi f’emerġenza;
(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;

(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;

(g) regoli dwar il-kummerċ;
(h) regoli dwar it-trasparenza; (g) regoli dwar it-trasparenza rrelatati 

man-netwerks;
(i) regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi regoli 
dwar r-riżerva ta’ l-enerġija;

(h) regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi regoli 
dwar r-riżerva ta’ l-enerġija;

(j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni;

(i) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni;

(k) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

(j) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li s-setgħat tan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni ikunu ristretti għall-aspetti li huma speċifiċi għan-netwerk, B’mod partikulari, l-
adozzjoni tad-dispożizzjonijiet għall-kummerċ bl-ingrossa u l-ħtiġijiet dwar it-trasparenza 
f’dak il-qasam m’humiex adattati.

Emenda 50
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) regoli dwar il-kummerċ; imneħħi

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kompetenzi tan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku għandhom ikunu llimitati għal kwistjonijiet rrelatati man-netwerk. Għaldaqstant, l-
Artikolu 2c paragrafu 3 subparagrafu g) għandu jiġi mneħħi minħabba li r-regoli dwar il-
kummerċ ma jittrattawx tali kwistjonijiet rrelatati man-netwerk.

Emenda 51
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq u jinkludu 
r-riżultati ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħhom fir-rapport annwali msemmi fil-
paragrafu 1(e).

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ tal-kodiċijiet/regoli msemmija fuq ma jistax ikun fdat għand it-TSOs infushom 
imma għandu jikkostitwixxi kompitu ta’ monitoraġġ ta’ l-Aġenzija.

Emenda 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 

imneħħi
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għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq u jinkludu 
r-riżultati ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħhom fir-rapport annwali msemmi fil-
paragrafu 1(e).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ tal-kodiċijiet/regoli msemmija fuq ma jistax ikun fdat għand it-TSOs infushom 
imma għandu jikkostitwixxi kompitu ta’ monitoraġġ ta’ l-Aġenzija.

Emenda 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq u jinkludu 
r-riżultati ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħhom fir-rapport annwali msemmi fil-
paragrafu 1(e).

4. L-Aġenzija għandha twettaq monitoraġġ 
dwar l-implimentazzjopni tal-kodiċijiet 
min-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija hija responsabbli għall-monitoraġġ dwar l-implimentazzjoni tal-kodiċijiet.
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Emenda 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regulation 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan 
ta’ investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' 
investiment. Il-pjan ta’ investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Linji Gwida għan-netwerk ta’ l-enerġija Trans-Ewropea ma kienux maħsuba li jkunu 
strument legalment vinkolanti.

Emenda 55
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regulation 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan 
ta’ investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn wara l-approvazzjoni 
tiegħu mill-Aġenzija. Dan il-pjan ta' 
żvilupp għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar l-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni, u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment waqt li jqis l-
ippjanar tan-netwerk reġjonali u Ewropej. 
Il-pjan ta’ investiment għandu jidentifika 
n-nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa propost li ssir referenza aktar ġenerali għall-aspetti reġjonali u Ewopej aktar milli 
jkun hemm referenza għall-Linji Gwida għan-netwerks ta’ l-enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Referenza għall-Linji 
Gwida fil-forma, il-kontenut u l-għan  attwali tagħhom m’għandhiex relevanza hawnhekk. 
Barra minn hekk, il-pjan tan-netwerk mifrux fuq 10 snin għandu jitqies bħala sostitut għat-
TEN-GL fil-ġejjieni.

Emenda 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regulation 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
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investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn wara l-approvazzjoni 
tiegħu mill-Aġenzija. Dan il-pjan ta' 
żvilupp għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, inkluża l-integrazzjoni 
ta’ proġetti kbar ta’ l-enerġija li tiġġedded 
u t-transizzjoni lejn sistema ta’ xibka 
‘smart’, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni mil-
lat tad-domanda, u valutazzjoni tas-saħħa 
tas-sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq il-Linji 
gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ investiment 
għandu jidentifika n-nuqqasijiet ta' 
investiment, notevolment fir-rigward ta' 
kapaċitajiet transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti kbar ta’ l-enerġija li tiġġedded – bħar-riħ fit-Tramuntana u l-enerġija solari 
kkonċentrata fin-Nofsinhar – flimkien mat-tecknoloġija ‘smart’ tax-xibka jirrappreżentaw 
żvilupp importanti, li jrid jitqies sewwa fil-pjan ta’ investiment mifrux fuq 10 snin. Bl-istess 
mod, dan il-pjan mhux biss għandu jkun ibbażat fuq il-perspettiva tal-forniment imma jrid 
ikun fih ukoll miżuri ta’ investiment lejn ekonomija aktar effiċjenti fl-enerġija ta’ l- elettriku.

Emenda 57
Paul Rübig

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regulation 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. . In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
ta’ Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 

5. . In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
ta’ Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
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kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

kollha, approvat mill-Aġenzija, kull 
sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp għandu 
jinkludi t-tfassil tan-netwerk integrat, l-
iżvilupp tax-xenarju, rapport dwar l-
adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-programm ta’ ħidma annwali ta’ l-ENTSOs imissu jkun irid jiġi approvat mill-Aġenzija. 
Għandu jkun konformi mal-prijoritajiet li tistabbilixxi l-Aġenzija fid-dawl tad-diskussjoni ma’ 
l-ENTSOs u l-konsultazzjoni mal-parteċipanti l-oħra tas-suq. Dan il-proċess għandu japplika 
wkoll għad-dokumenti l-oħra skond paragrafu 1 li jinħtieġu l-approvazzjoni.

Emenda 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regulation 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. . In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
ta’ Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 

5. . In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
ta’ Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull tliet snin. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
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jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.
Annessi mal-pjan ta’ investiment għandu 
jkun hemm analiżi tax-xkiel għall-
espansjoni transkonfinali tan-netwerk 
minħabba proċeduri ta’ approvazzjoni li 
jvarjaw jew il-prattika ta’ approvazzjoni li 
tvarja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li l-ippjanar ta’ l-investiment ikun aġġornat kull tliet snin għandha sservi biex 
tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa mingħajr burokrazija żejda. Hemm ukoll il-ħtieġa li titqies 
il-problema li l-espansjoni transkonfinali tan-netwerk qed tkun imxekkla minn regoli 
nazzjonali li jvarjaw fil-qasam tal-proċeduri ta’ l-approvazzjoni. Biex jitfasslu s-soluzzjonijiet 
meħtieġa jew ikun żgurat it-titjib bl-identifikazzjoni ta’ l-aħjar prattika hemm il-ħtieġa li 
jitwettaq monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni attwali. 

Emenda 59
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regulation 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. . In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
ta’ Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 

5. . In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
ta’ Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
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jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali, u 
għandu jinkludi l-investimenti fl-
interkonnessjoni u fl-infrastruttura l-oħra 
meħtieġa għall-kummerċ effettiv u l-
kompetizzjoni u għas-sigurtà tal-
provvista. L-Operaturi tas-Sistema ta’ 
Trażmissjoni għandhom jagħmlu sforzi 
raġonevoli biex iwettqu l-pjan ta’ 
investiment ippubblikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li jitpoġġa obbligu ċar fuq it-TSOs biex jibnu l-infrastruttura identifikata fil-
pjan ta’ investiment li hi meħtieġa biex iseħħ kummerċ effettiv u l-kompetizzjoni u biex 
tikkontrribwixxi għas-sigurtà tal-provvista. L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
obbligu espliċitu skond l-Artikolu 22b biex tiżgura li l-operaturi tan-netwerk ikollhom 
inċentivi adegwati biex ikabbru l-effiċjenza u jħaffu l-integrazzjoni tas-suq.

Emenda 60
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regulation 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. . In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
ta’ Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 

5. . In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
ta’ Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
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valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali, u 
għandu jinkludi l-investimenti fl-
interkonnessjoni u fl-infrastruttura l-oħra 
meħtieġa għall-kummerċ effettiv u l-
kompetizzjoni u għas-sigurtà tal-
provvista. 
L-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni 
għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex 
iwettqu l-pjan ta’ investiment ippubblikat..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li jitpoġġa obbligu ċar fuq it-TSOs biex jibnu l-infrastruttura identifikata fil-
pjan ta’ investiment li hi meħtieġa biex iseħħ kummerċ effettiv u l-kompetizzjoni u biex 
tikkontrribwixxi għas-sigurtà tal-provvista. L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
obbligu espliċitu skond l-Artikolu 22b biex tiżgura li l-operaturi tan-netwerk ikollhom 
inċentivi adegwati biex ikabbru l-effiċjenza u jħaffu l-integrazzjoni tas-suq.

Emenda 61
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regulation 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. . In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
ta’ Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 

5. . In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
ta’ Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
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integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' 
investiment, mingħajr ma jkun 
f’kontradizzjoni magħhom, u fuq il-Linji 
gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ investiment 
għandu jidentifika n-nuqqasijiet ta' 
investiment, notevolment fir-rigward ta' 
kapaċitajiet transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex dawn il-pjanijiet jirnexxu, huwa kruċjali li huma jirrispettaw il-pjanijiet ta’ investiment 
nazzjonali.

Emenda 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regulation 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fuq talba tal-Kummissjoni in-Netwerk 
Ewropew ta' Operaturi ta’ Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku għandu javża 
lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' 
Linji gwida kif stabbilit fl-Artikolu 8.

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din it-tneħħija hija biex ikun aġġustat it-test għall-proċedura l-ġdida li tagħti lill-Aġenzija l-
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irwol li jiżviluppa u jadotta, wara konsultazzjonijiet estensivi, linji gwida. Dawn ta’ l-aħħar 
se jservu għal aktar żvilupp tas-suq u l-kodiċijiet tekniċi.

Emenda 63
Umberto Guidoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija trid tissorvelja l-eżekuzzjoni 
tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 2c(1) 
tan-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku.

1. L-Aġenzija trid tissorvelja l-eżekuzzjoni 
tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 2c(1) 
tan-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku.

2. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
għandu jissottemetti l-abbozz ta’ kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment għal 10 snin u l-abbozz ta’ 
programm ta’ ħidma annwali, inkluż l-
informazzjoni dwar il-proċess ta’ 
konsultazzjoni, lill-Aġenzija.

2. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
għandu jissottemetti l-abbozz ta’ kodiċijiet 
tekniċi, l-abbozz ta’ pjan ta’ investiment 
għal 10 snin u l-abbozz ta’ programm ta’ 
ħidma annwali għall-approvazzjoni lill-
Aġenzija.

L-Aġenzija tista’ tipprovdi opinjoni lin-
Netwerks Ewropej ta' Operaturi ta’ Sistema 
ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fi żmien 3 
xhur.

L-Aġenzija għandha tapprova d-
dokumenti msemmija fl-Artikolu 2c(1) kif 
imħejjija min-Netwerks Ewropej ta' 
Operaturi ta’ Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku.

L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata kif jixraq lill-Kummissjoni 
meta tikkunsidra li l-abbozz ta’ programm 
ta’ ħidma annwali jew l-abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment għal 10 snin ma jassigurawx 
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim 
effiċjenti tas-suq.

L-Aġenzija għandha twettaq monitoraġġ 
dwar l-implimentazzjoni tal-kodiċijiet 
tekniċi, il-pjan ta’ investiment għal 10 snin 
u l-programm ta’ ħidma annwali u tinkludi 
r-riżultati tal-ħidmiet ta’ monitoraġġ 
tagħha fir-rapport annwali tagħha. F’każ 
ta’ nuqqas ta’ konformità mill-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni mal-kodiċi 
tekniċi, il-pjan ta’ investiment ta’ 10 snin 
u l-programm ta’ ħidma annwali tan-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku, l-
Aġenzija għandha tipprovdi l-
informazzjoni lill-Kummissjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investituri jeħtieġu qafas regolatorju ċar u stabbli. Għal din ir-raġuni, huwa importanti li l-
abbozz tal-kodiċijiet tekniċi u r-regoli, il-pjan ta’ investiment ta’ 10 snin u l-programm ta’ 
ħidma annwali jkunu suġġetti għall-approvazzjoni ta’ l-ACER u li jkunu żviluppati mingħajr 
interferenza kummerċjali. Il-monitoraġġ dwar l-implimentazzjoni tal-kodiċijiet u r-regoli 
msemmija fuq għandu jitwettaq mir-regolaturi, jiġifieri l-Aġenzija, u mhux mit-TSOs 
infushom. 

Emenda 64
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
għandu jissottemetti l-abbozz ta’ kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment għal 10 snin u l-abbozz ta’ 
programm ta’ ħidma annwali, inkluż l-
informazzjoni dwar il-proċess ta’ 
konsultazzjoni, lill-Aġenzija.

2. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
għandu jissottemetti l-abbozz ta’ kodiċijiet 
tekniċi, l-abbozz ta’ pjan ta’ investiment 
għal 10 snin u l-abbozz ta’ programm ta’ 
ħidma annwali għall-approvazzjoni ta’ l-
Aġenzija.

L-Aġenzija tista’ tipprovdi opinjoni lin-
Netwerks Ewropej ta' Operaturi ta’ 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fi 
żmien 3 xhur.
L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata kif jixraq lill-Kummissjoni 
meta tikkunsidra li l-abbozz ta’ programm 
ta’ ħidma annwali jew l-abbozz ta’ pjan 
ta’ investiment għal 10 snin ma 
jassigurawx nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim 
effiċjenti tas-suq.

L-Aġenzija għandha tapprova d-
dokumenti stabbiliti fl-Artikolu 2c(1) kif 
imħejjija min-Netwerk Ewropew ta' 
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Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ dwar l-implimentazzjoni tal-kodiċijiet tas-suq u r-regoli msemmija fuq għandu 
jitwettaq mir-regolaturi, jiġifieri l-Aġenzija, u mhux mit-TSOs infushom kif diġà kien irrilevat 
fl-emenda ta’ fuq rigward it-tneħħija ta’ l-Artikolu 2c(4).

Emenda 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
għandu jissottemetti l-abbozz ta’ kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment għal 10 snin u l-abbozz ta’ 
programm ta’ ħidma annwali, inkluż l-
informazzjoni dwar il-proċess ta’ 
konsultazzjoni, lill-Aġenzija.

2. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
għandu jissottemetti l-abbozz ta’ kodiċijiet 
tekniċi, l-abbozz ta’ pjan ta’ investiment 
għal 10 snin u l-abbozz ta’ programm ta’ 
ħidma annwali għall-approvazzjoni ta’ l-
Aġenzija.

L-Aġenzija tista’ tipprovdi opinjoni lin-
Netwerks Ewropej ta' Operaturi ta’ 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fi 
żmien 3 xhur.
L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata kif jixraq lill-Kummissjoni 
meta tikkunsidra li l-abbozz ta’ programm 
ta’ ħidma annwali jew l-abbozz ta’ pjan 
ta’ investiment għal 10 snin ma 
jassigurawx nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim 
effiċjenti tas-suq.

L-Aġenzija għandha tapprova d-
dokumenti stabbiliti fl-Artikolu 2c(1) kif 
imħejjija min-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tapprova l-kodiċijiet tekniċi u r-regoli. L-investituri jeħtieġu qafas 
regolatorju ċar u prevedibbli. Għal din ir-raġuni, huwa importanti li l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi, il-pjan ta’ investiment ta’ 10 snin u l-programm ta’ ħidma annwali jkunu suġġetti 
għall-analiżi u l-approvazzjoni ta’ l-ACER u li jkunu żviluppati mingħajr interferenza 
kummerċjali..

Emenda 66
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata kif jixraq lill-Kummissjoni meta 
tikkunsidra li l-abbozz ta’ programm ta’ 
ħidma annwali jew l-abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment għal 10 snin ma jassigurawx 
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, kompetizzjoni 
effettiva u t-tħaddim effiċjenti tas-suq.

L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata kif jixraq lill-Kummissjoni meta 
tikkunsidra li l-abbozz ta’ programm ta’ 
ħidma annwali jew l-abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment għal 10 snin ma jassigurawx 
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, b’mod 
partikulari rigward l-impenji tal-provvista 
fis-swieq nazzjonali, kompetizzjoni 
effettiva u t-tħaddim effiċjenti tas-suq.

In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
għandu jimmodifika l-pjan ta’ investiment 
ta’ 10 snin jekk jintalab mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jkun żgurat li r-rekwiżiti ta’ investiment kruċjali jkunu identifikati, maqbula 
u sodisfatti f’ħinhom. Għal dan il-għan, huwa propost li l-Kummissjoni trid tkun tista’ tagħti 
struzzjonijiet biex isiru  modifiki fil-pjan ta’ investiment ta’ 10 snin. 

Barra minn hekk, l-importanza li jkun żgurat in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni bejn l-impenji 
tal-provvista (utenti tas-sistema) fl-Istati Membri differenti hija enfasizzata.
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Emenda 67
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija għandha twettaq 
monitoraġġ dwar l-implimentazzjoni tal-
kodiċijiet tekniċi, il-pjan ta’ investiment 
għal 10 snin u l-programm ta’ ħidma 
annwali u tinkludi r-riżultati tal-ħidmiet 
ta’ monitoraġġ tagħha fir-rapport 
annwali tagħha. F’każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni mal-kodiċi tekniċi, il-pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin u l-programm ta’ 
ħidma annwali tan-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku, l-Aġenzija 
għandha tipprovdi l-informazzjoni lill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Paragrafu (2a) ġdid jiżdied f’Artikolu 2d. Jekk l-Aġenzija tirrealizza matul l-eżerċizzju ta’ 
monitoraġġ li t-TSOs jew l-ENTSO ma kienux konformi mal-kodiċi tekniċi, il-pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin u/jew il-programm ta’ ħidma annwali, dan għandu jkun irrapurtat lill-
Kummissjon li mbagħad tkun tista’ tibda proċeduri ta’ ksur tal-liġi. Bħala alternattiva, jista’ 
jitqies li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom id-dritt jimponu sanzjonijiet effettivi u 
dissważivi.

Emenda 68
Nikolaos Vakalis

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

2a. L-Aġenzija għandha twettaq 
monitoraġġ dwar l-implimentazzjoni tal-
kodiċijiet tekniċi, il-pjan ta’ investiment 
għal 10 snin u l-programm ta’ ħidma 
annwali u tinkludi r-riżultati tal-ħidmiet 
ta’ monitoraġġ tagħha fir-rapport 
annwali tagħha. F’każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni mal-kodiċi tekniċi, il-pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin u l-programm ta’ 
ħidma annwali tan-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku, l-Aġenzija 
għandha tipprovdi l-informazzjoni lill-
Kummissjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ dwar l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ investiment ta’ 10 snin, il-programm ta’ 
ħidma annwali u/jew il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq għandu jitwettaq mir-regolaturi, jiġifieri l-
Aġenzija, u mhux mit-TSOs infushom kif diġà kien irrilevat fl-emenda ta’ fuq rigward it-
tneħħija ta’ l-Artikolu 2c(4). Jekk l-Aġenzija tirrealizza matul l-eżerċizzju ta’ monitoraġġ li t-
TSOs jew l-ENTSO ma kienux konformi mal-kodiċi u r-regoli msemmija fuq, dan għandu jkun 
irrapurtat lill-Kummissjoni, li mbagħad tkun tista’ tibda proċeduri ta’ ksur tal-liġi.

Emenda 69
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija għandha twettaq 
monitoraġġ dwar l-implimentazzjoni tal-
kodiċijiet tekniċi, il-pjan ta’ investiment 
għal 10 snin u l-programm ta’ ħidma 
annwali u tinkludi r-riżultati tal-ħidmiet 
ta’ monitoraġġ tagħha fir-rapport 
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annwali tagħha. F’każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni mal-kodiċi tekniċi, il-pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin u l-programm ta’ 
ħidma annwali, l-Aġenzija għandha 
tipprovdi l-informazzjoni lill-
Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ dwar l-implimentazzjoni tal-kodiċijiet u r-regoli għandu jkun il-kompitu ta’ l-
awtoritajiet regolatorji bħall-Aġenzija, u mhux sempliċiment jitwettaq mill-operaturi tan-
netwerk infushom.

Emenda 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2da
Żvilupp ta’ linji gwida

1. L-Aġenzija  għandha tiżviluppa f’mhux 
iżjed minn sitt xhur abbozz ta’ linji gwida 
dwar it-twaqqif ta’ prinċipji bażiċi, ċari u 
objettivi għall-armonizzazzjoni tas-suq u 
tar-regoli tekniċi . 
2. Fl-abbozzar ta’ dawn il-linji gwida, l-
Aġenzija  għandha tikkonsulta b’mod 
wiesa’ u b’mod miftuħ u trasparenti u 
għandha żżomm il-partijiet b’interess 
rilevanti nfurmati.  
3. Fuq il-bażi tal-konsultazzjoni, l-
Aġenzija għandha tiffinalizza u tadotta l-
abbozz tal-linji gwida. Hija għandha 
tippubblika l-osservazzjonijiet kollha li 
tirċievi u tispjega kif qisithom fl-abbozz 
finali tal-linji gwida jew tiġġustifika 
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għaliex warrbithom. 
4. L-Aġenzija, fuq l-inizjattiva stess ta’ 
jew fuq talba tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kummissjoni, tista’ tibda l-istess 
proċedura għall-aġġornament tal-linji 
gwida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu żviluppati u adottati linji gwida wara konsultazzjoni estensiva mill-Aġenzija 
biex tistabbilixxi l-prinċipji ewlenin għall-armionizzazzjoni tar-regoli. Ikun biss meta linji 
gwida sodi jiġu adottati li l-kodiċijiet imbagħad ikunu jistgħu jiġu żviluppati b’mod adattat. 
L-irwol tal-Parlament Ewropew jisaħħaħ bl-opportunità li jibda r-reviżjoni ta’ dawn il-linji 
gwida.

Emenda 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Twaqqif u evalwazzjoni ta’ kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq

Żvilupp ta’ kodiċijiet tekniċi 

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. Ma’ l-adozzjoni tal-linji gwida skond l-
Artikolu 2da, l-ENTSO għandha 
tiżviluppa fi żmien sitt xhur abbozz ta’ 
kodiċijiet tekniċi stabbiliti skond l-
Artikolu 2c(3) u konformi b’mod sħiħ 
mal-prinċipji stabbiliti fil-linji gwida.

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata kif xieraw lill-Kummissjoni 
meta tikkonsidra li:

2. Fl-abbozzar ta’ dawn il-kodiċijiet l-
ENTSO għandha tqis it-tagħrif espert 
tekniku mill-parteċipanti tas-suq u 
żżommhom infurmati.  
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a) in-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
ma jaqbilx fi żmien raġonevoli dwar 
kodici tekniku jew tas-suq fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3); 

3. L-ENTSO għandu jissottometti l-abbozz 
tal-kodiċijiet lill-Aġenzija.

b) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fl-
oqmsa elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim 
effiċjenti tas-suq;

4. L-Aġenzija għandha tikkonsulta dwar 
l-abbozz tal-kodiċijiet b’mod wiesa’ u 
b’mod miftuħ u trasparenti.

c) l-operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
ma jimplimentawx kodiċi tekniku jew tas-
suq adottat min-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3); 

5. Fuq il-bażi tal-konsultazzjoni, l-
Aġenzija għandha tiffinalizza u tadotta l-
abbozz tal-kodiċijiet. Hija għandha 
tippubblika l-osservazzjonijiet kollha li 
tirċievi u tispjega kif qisithom fl-abbozz 
finali tal-linji gwida jew tiġġustifika 
għaliex warrbithom. 

3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq 
inizzjattiva tagħha stess jew fuq 
rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija, linji 
gwida fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) 
meta tikkunsidra li:

6. Fuq l-inizjattiva stess ta’ l-Aġenzija jew 
fuq talba ta’ l-ENTSO, tista’ titwettaq 
reviżjoni tal-kodiċijiet eżistenti skond il-
proċess deskritt fil-paragrafu 2 ta’ fuq.

a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fl-
oqmsa elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim 
effiċjenti tas-suq;  

7. Fuq il-bażi tal-konsultazzjoni, l-
Aġenzija għandha tiffinalizza u tadotta l-
abbozz tal-kodiċijiet. Hija għandha 
tippubblika l-osservazzjonijiet kollha li 
tirċievi u tispjega kif qisithom fl-abbozz 
finali tal-linji gwida jew tiġġustifika 
għaliex warrbithom. 

b) in-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
ma jaqbilx fi żmien raġonevoli dwar 
kodici tekniku jew tas-suq fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3); 

8. Fuq l-inizjattiva stess ta’ l-Aġenzija jew 
fuq talba ta’ l-ENTSO, tista’ titwettaq 
reviżjoni tal-kodiċijiet eżistenti skond il-
proċess deskritt fil-paragrafu 2 ta’ fuq.

c) l-operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
ma jimplimentawx kodiċi tekniku jew tas-
suq adottat min-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);
Dawk il-miżuri ddisinnjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
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Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 13(2).
4. Il-Paragrafu 3 għandu jkun bla ħsara 
għad-dritt tal-Kummissjoni biex tadotta u 
temenda linji gwida kif stipulat fl-
Artikolu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kodiċijiet tekniċi għandhom ikunu żviluppati mill-ENTSO waqt li tkun konformi b’mod sħiħ 
mal-linji gwida adottati. L-Aġenzija , wara konsultazzjonijiet estensivi, se tiffinalizza u tadotta 
dawn il-kodiċijiet.

Emenda 72
Umberto Guidoni

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

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. Wara konsultazzjoni mal-partijiet 
b’interess rilevanti kollha skond l-
Artikolu … tar-Regolament (KE) … li 
jistabilixxi l-Aġenzija għall-Kooperazzjoni 
tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija, l-Aġenzija 
għandha tħejji Lini Gwida Strateġiċi 
għan-Netwerk Ewropew ta' l-Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku, fi 
żmien raġonevoli, biex iħejji kodiċijiet fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) u (5) li 
għandhom jikkostitwixxu l-bażi għall-
iżvilupp tal-kodiċijiet tekniċi ddettaljati u 
għall-pjan ta’ investimnet ta’ 10 snin, 
inkluz il-prospett ta’ ġenerazzjoni 
adegwata. Meta jitħejja, l-Aġenzija 
għandha tittrasmetti l-abbozz tal-Linji 
Gwida Strateġiċi lill-Kummissjoni li tista’ 
tadotta dawn il-Linji Gwida Strateġiċi 
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skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 13(2).
1a. In-Netwerk Ewropew ta' l-Operaturi 
ta' Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandha, f’perjodu raġonevoli ta’ żmien, 
tħejji abbozz ta’ kodiċi fl-oqsma elenkati 
fl-Artikolu 2c(3) u abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin, inkluż il-prospett 
ta’ ġenerazzjoni adegwata inkluż fl-
Artikolu 2c(5) ibbażat fuq il-Linji Gwida 
Strateġiċi adottati mill-Kummissjoni 
skond paragrafu 1. In-Netwerk Ewropew 
ta' l-Operaturi ta' Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku għandha 
tissottometti lill-Aġenzija għall-
approvazzjoni l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi u l-abbozz ta’ pjan ta’ investiment 
ta’ 10 snin.
1b. L-Aġenzija għandha tapprova l-abbozz 
tal-kodiċijiet tekniċi u l-abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin, skond l-Artikolu 
X u l-Artikolu Y tar-Regolament … li 
jistabilixxi l-Aġenzija għall-Kooperazzjoni 
tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija. Qabel 
tapprova l-kodiċijiet tekniċi u l-abbozz ta’ 
pjan ta’ investiment ta’ 10 snin, l-
Aġenzija għandha tiżgura li l-kodiċijiet 
tekniċi ddettaljati u l-abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin huma konformi 
mal-Linji Gwida Strateġiċi u li jiżguraw li 
m’hemmx diskriminazzjoni, kompetizzjoni 
effettiva u t-tħaddim effiċjenti tas-suq.

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata kif xieraw lill-Kummissjoni 
meta tikkonsidra li:

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata kif xieraw lill-Kummissjoni 
meta tikkonsidra li:

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fl-
oqmsa elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim 
effiċjenti tas-suq;
(b) in-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli dwar kodici 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-

(a) in-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli dwar kodici 
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Artikolu 2c(3); tekniku fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3);
(c) operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni ma 
jimplimentawx kodiċi tekniku jew tas-suq
adottat min-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-
Elettriku fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

(b) operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
ma jimplimentawx kodiċi tekniku mħejji
min-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) u 
approvat mill-Aġenzija skond il-paragrafu 
1b.

3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq 
inizzjattiva tagħha stess jew fuq 
rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija, linji 
gwida fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) 
meta tikkunsidra li:
(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fl-
oqmsa elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim 
effiċjenti tas-suq; 
(b) in-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
ma jaqbilx fi żmien raġonevoli dwar 
kodici tekniku jew tas-suq fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3);
(c) operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
ma jimplimentawx kodiċi tekniku jew tas-
suq adottat min-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3).
Dawk il-miżuri ddisinnjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 13(2).
4. Il-Paragrafu 3 għandu jkun bla ħsara 
għad-dritt tal-Kummissjoni biex tadotta u 
temenda linji gwida kif stipulat fl-
Artikolu 8.

2a. Il-Kummissjoni tista’ tadotta fuq 
rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija l-linji 
gwida dwar il-kodiċijiet tas-suq.
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Dawk il-miżuri ddisinnjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom ikunu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 13(2).
2b. Il-Paragrafu 2a għandu jkun bla 
ħsara għad-dritt tal-Kummissjoni li 
tadotta u temenda linji gwida kif stipulat 
fl-Artikolu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudell propost mill-Kummissjoni jista’ jipperikola l-ħolqien ta’ suq ta’ l-UE tabilħaqq 
kompetittiv li jippermetti lit-TSOs il-possibbiltà li jkunu awto-regolati. Din l-AM tipproponi 
mudell differenti: il-firxa u l-fond tal-kodiċi tekniċi proposti, imsejħa “linji gwida strateġiċi”, 
għandhom ikunu ddefiniti ex ante mill- ACER imbagħad proċess ta’ komitoloġija jkun 
stabbilit biex jipprovdi “Linji Gwida Strateġiċi” vinkolanti li fuqhom ikun ibbażat ix-xogħol 
tal-ġejjieni ta’ l-ENTSO. It-TSOs għandhom interess qawwi fl-operat tar-regoli tas-suq u 
għaldaqstant m’għandhomx iħejju il-kodiċi tas-suq.  

Emenda 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

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. L-Aġenzija 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.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija, mhux il-Kummissjoni, għandha tjkun il-korp intitolat biex jistieden lin-Netwerk 
biex ifassal kodiċijiet ta’ dan it-tip.

Emenda 74
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. In-Netwerk Ewropew ta' l-Operaturi 
ta' Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandha, f’perjodu raġonevoli ta’ żmien, 
tħejji abbozz ta’ kodiċijiet fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) u abbozz ta’ 
pjan ta’ investiment ta’ 10 snin, inkluż il-
prospett ta’ ġenerazzjoni adegwata inkluż 
fl-Artikolu 2c(5) ibbażat fuq il-Linji 
Gwida Strateġiċi adottati mill-
Kummissjoni skond paragrafu 1. In-
Netwerk Ewropew ta' l-Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandha tissottometti lill-Aġenzija għall-
approvazzjoni l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi u l-abbozz ta’ pjan ta’ investiment 
ta’ 10 snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kodiċijiet tekniċi proposti għandhom ikunu iddefiniti ex ante. Fil-bidu tal-proċess 
regolatorju, l-ACER għandu jagħti parir formali lill-Kummissjoni f’forma ta’ linji gwida 
strateġiċi għall-ENTSOs bħala bażi għat-tħejjija tal-kodiċijiet tekniċi. Fuq il-bażita’ dan il-
parir, aħna nissuġerixxu li proċess ta’ komitoloġija jintuża biex ikunu pprovduti Linji Gwida 
Strateġiċi vinkolanti li fuqhom se jkun ibbażat ix-xogħol tal-ġejjieni. L-ENTSOs se 
jippreparaw abbozz ta’ kodiċijiet tekniċi bbażati fuq Linji Gwida Strateġiċi vinkolanti.  
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Emenda 75
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Aġenzija għandha tapprova l-abbozz 
tal-kodiċijiet tekniċi u l-abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin, skond l-Artikolu 
X u l-Artikolu Y tar-Regolament … li 
jistabilixxi l-Aġenzija għall-Kooperazzjoni 
tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija. Qabel 
tapprova l-kodiċijiet tekniċi u l-abbozz ta’ 
pjan ta’ investiment ta’ 10 snin, l-
Aġenzija għandha tiżgura li l-kodiċijiet 
tekniċi ddettaljati u l-abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin huma konformi 
mal-Linji Gwida Strateġiċi u li jiżguraw li 
m’hemmx diskriminazzjoni, kompetizzjoni 
effettiva u t-tħaddim effiċjenti tas-suq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kodiċijiet tekniċi proposti għandhom ikunu iddefiniti ex ante. Fil-bidu tal-proċess 
regolatorju, l-ACER għandu jagħti parir formali lill-Kummissjoni f’forma ta’ linji gwida 
strateġiċi għall-ENTSOs bħala bażi għat-tħejjija tal-kodiċijiet tekniċi. Fuq il-bażita’ dan il-
parir, aħna nissuġerixxu li proċess ta’ komitoloġija jintuża biex ikunu pprovduti Linji Gwida 
Strateġiċi vinkolanti li fuqhom se jkun ibbażat ix-xogħol tal-ġejjieni. L-ENTSOs se 
jippreparaw abbozz ta’ kodiċijiet tekniċi bbażati fuq Linji Gwida Strateġiċi vinkolanti.  

Emenda 76
Giles Chichester

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

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata kif xieraw lill-Kummissjoni 
meta tikkonsidra li:

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata kif xieraw lill-Kummissjoni 
meta tikkonsidra li:

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fl-
oqmsa elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim 
effiċjenti tas-suq;
(b) in-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli dwar kodici 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);

(a) in-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli dwar kodici 
tekniku fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3);

(c) operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni ma 
jimplimentawx kodiċi tekniku jew tas-suq
adottat min-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

(b) operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
ma jimplimentawx kodiċi tekniku fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) approvat mill-
Aġenzija skond il-paragrafu 1b.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-Aġenzija trid tanalizza u tivverifika, qabel tapprova l-kodiċijiet, jekk huma 
humiex konformi mal-Linji Gwida Strateġiċi u li huma jiżguraw li m’hemmx diskriminazzjoni, 
kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim effiċjenti tas-suq, subparagrafu (a) ta’ paragrafu 2 jista’ 
jitneħħa.

Emenda 77
Giles Chichester

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

3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq 
inizzjattiva tagħha stess jew fuq 
rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija, linji 
gwida fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) 
meta tikkunsidra li:

imneħħi

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fl-
oqmsa elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim 
effiċjenti tas-suq;
(b) in-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
ma jaqbilx fi żmien raġonevoli dwar 
kodici tekniku jew tas-suq fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3);
(c) operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
ma jimplimentawx kodiċi tekniku jew tas-
suq adottat min-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3).
Dawk il-miżuri ddisinnjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 13(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Paragrafu 3 tneħħa minħabba li jipprovdi għall-proċess ta’ komitoloġija ta’ l-aħħar (fi tmiem 
il-proċess) li m’huwiex meħtieġ, minħabba li skond il-proposta taċ-CEER il-proċess ta’ 
komitoloġija għandu jinbeda fil-bidu tal-proċess regolatorju u għandu jkun segwit bl-
approvazzjoni ta’ l-Aġenzija ta’ l-abbozz tal-kodiċijiet tekniċi sottomessi mill-ENTSOs.
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Emenda 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq 
inizzjattiva tagħha stess jew fuq 
rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija, linji 
gwida fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) 
meta tikkunsidra li:

Il-Kummissjoni tista’ temenda fuq 
rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija, linji 
gwida fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) 
meta tikkunsidra li:

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema 
ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fl-oqmsa 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma jiżgurax 
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, kompetizzjoni 
effettiva u t-tħaddim effiċjenti tas-suq; 

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema 
ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fl-oqmsa 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma jiżgurax 
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, kompetizzjoni 
effettiva u t-tħaddim effiċjenti tas-suq; 

(b) in-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli dwar kodici 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);

(b) in-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli dwar kodici 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);

(c) operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
ma jimplimentawx kodiċi tekniku jew tas-
suq adottat min-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3).
Dawk il-miżuri ddisinnjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 13(2).

Dawk il-miżuri ddisinnjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu emendati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 13(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta suppost tiżgura li l-linji gwida jkunu adottati fi proċess xieraq li l-linji gwida 
jkunu adottati fi proċess xieraq mill-Parlament u l-Kunsill. It-trasferiment tas-setgħat lill-
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Kummissjoni għandu jibqa’ limitat għall-aġġustamenti meħtieġa. 

Emenda 79
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq 
inizzjattiva tagħha stess jew fuq 
rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija, linji 
gwida fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) 
meta tikkunsidra li:

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta, fuq 
inizzjattiva tagħha stess jew fuq 
rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija, linji 
gwida fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) 
meta tikkunsidra li huwa meħtieġ li 
tiżgura li l-kwistjonijiet elenkati fl-
Artikolu 2c paragrafi 1 sa 3 evolvew 
b’mod kompatibbli ma’ l-objettivi tas-suq 
intern u: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk it-TSOs jonqsu milli jadottaw il-Kodiċijiet, il-Kumissjoni tista’ tadotta Linji Gwida 
vinkolanti permezz ta’ Komitoloġija. Fir-Regolament dwar l-Elettriku emendat propost din l-
għażla kienet ifformulata b’mod li ma tikkommettix ruħha. Biex ikun hemm l-akbar 
trasparenza lejn it-TSOs kif ukoll lejn il-partijiet b’interess rilevanti l-oħra, ma jridx ikun 
hemm aktar dubju li l-Kummissjoni tabilħaqq se tadotta linji gwida vinkolanti, jekk it-TSOs 
jonqsu milli jwettqu l-kompiti regolatorji tagħhom.

Emenda 80
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tadotta l-linji gwida, il-Kummissjoni 
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għandha tikkonsulta l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi ta’ l-utenti tax-xibka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjoni effettiva mal-partijiet b’interess rilevanti kollha hija kruċjali biex ikun 
assigurat li l-interessi rilevanti kollha huma inklużi fit-teħid tad-deċiżjonijiet dwar it-tħaddim 
tas-suq.

Emenda 81
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2 e – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Paragrafu 3 għandu jkun bla ħsara 
għad-dritt tal-Kummissjoni biex tadotta u 
temenda linji gwida kif stipulat fl-
Artikolu 8.

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Paragrafu 4 tneħħa għax ma fihx tifsira minħabba t-tneħħija ta’ paragrafu 3 (ara emenda
12).

Emenda 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2e – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Paragrafu 3 għandu jkun bla ħsara 
għad-dritt tal-Kummissjoni biex tadotta u
temenda linji gwida kif stipulat fl-
Artikolu 8.

4. Il-Paragrafu 3 għandu jkun bla ħsara 
għad-dritt tal-Kummissjoni biex temenda 
linji gwida kif stipulat fl-Artikolu 8.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta suppost tiżgura li l-linji gwida jkunu adottati fi proċess xieraq mill-Parlament u l-
Kunsill. It-trasferiment tas-setgħat lill-Kummissjoni għandu jibqa’ limitat għall-aġġustamenti 
meħtieġa.

Emenda 83
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2 e – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni tista’ tadotta fuq 
rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija, linji 
gwida dwar il-kodiċijiet tas-suq.
Dawk il-miżuri ddisinnjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmi fl-Artikolu 13(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dwar il-kodiċijiet tas-suq, il-proposta hija li l-Kummissjoni tista’ tadotta Linji Gwida fuq 
rakkomandazzjoni mill-Aġenzija (paragrafu 5). L-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni 
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huma operaturi ta’ l-infrastruttura ta’ monopolju u m’humiex parteċipanti fil-parti 
kompetittiva tas-suq. Madankollu, huma għandhom interessi qawwija fl-operat tar-regoli tas-
suq (kif dawn jaffettwaw l-ispejjeż tat-TSOs) u għaldaqstant m’għandhomx iħejju l-kodiċijiet 
tas-suq.

Emenda 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2e – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill jekk 
ikollha l-ħsieb li tadotta linji gwida skond 
l-Artikolu 2e(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Azzjoni mill-Kummissjoni skond l- Artikolu 2e(3) tar-Regolament timplika li n-netwerk ta’ l-
Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni, iffinanzjata minn fondi pubbliċi, m’hijiex qed twettaq 
il-kompiti tagħha sal-punt li jrid ir-Regolament. Il-Parlament u l-Kunsill għandhom ikunu 
infurmati kif jixraq biex ikunu jistgħu jagħmlu l-bidliet meħtieġa.

Emenda 85
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 2 e – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Paragrafu 4a għandu jkun bla ħsara 
għad-dritt tal-Kummissjoni li tadotta u 
temenda linji gwida kif stipulat fl-
Artikolu 8.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dwar il-kodiċijiet tas-suq, il-proposta hija li l-Kummissjoni tista’ tadotta Linji Gwida fuq 
rakkomandazzjoni mill-Aġenzija (paragrafu 5). L-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni 
huma operaturi ta’ l-infrastruttura ta’ monopolju u m’humiex parteċipanti fil-parti 
kompetittiva tas-suq. Madankollu, huma għandhom interessi qawwija fl-operat tar-regoli tas-
suq (kif dawn jaffettwaw l-ispejjeż tat-TSOs) u għaldaqstant m’għandhomx iħejju l-kodiċijiet 
tas-suq.

Emenda 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2ea
Żvilupp tal-linji gwida

1. Il-Kummissjoni għandha, wara 
konsultazzjoni ma’ l-Aġenzija, 
tistabbilixxi lista prijoritarja annwali li 
tidentifika l-kwistjonijiet ta’ importanza 
ewlenija għall-iżvilupp tas-suq intern fl-
elettriku. 
2. Wara li kkunsidrat il-lista prijoritarja, 
il-Kummissjoni għandha tagħti mandat 
lill-Aġenzija biex tiżviluppa f’mhux aktar 
minn sitt xhur abbozz ta’ linji gwida li 
jistabbilixxu prinċipji bażiċi, ċari u 
objettivi għall-armonizzazzjoni tar-regoli, 
kif stabbilit fl-Artikolu 2c.
3. Fit-tfassil ta’ dawn il-linji gwida, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
estensiv u u b’mod miftuħ u trasparenti u 
għandha żżomm lill-ENTSO u lill-partijiet 
b’interess rilevanti l-oħra nfurmati. 



AM\717090MT.doc 65/119 PE404.668v01-00

MT

** 4. L-Aġenzija għandha tiffinalizza u 
tadotta l-abbozz tal-linji gwida fuq il-bażi 
tal-konsultazzjoni. Hija għandha 
tippubblika l-osservazzjonijiet kollha li 
tirċievi u tispjega kif qisithom fl-abbozz 
finali tal-linji gwida jew tiġġustifika 
għaliex warrbithom.  
5. Il-Kummissjoni għandha tissottometti l-
abbozz tal-linji gwida lill-Kumitat 
imsemmi fl-Artikolu 13(1) għall-adozzjoni 
finali tagħhom skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 13(2).
6. Il-Kummissjoni, fuq inizjattiva tagħha 
stess jew wara talba mill-Aġenzija, tista’ 
tibda l-istess proċedura għall-
aġġornament tal-linji gwida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposta biex tiċċara l-proċedura ta’ l-iżvilupp tal-linji gwida. Il-Kummissjoni tat il-mandat 
lill-Aġenzija li se tikkonsulta, tiżviluppahom u tadottahom. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmilhom mandatorji bil-komitoloġija.

Emenda 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2ea
Żvilupp tal-kodiċijiet

1. Ma’ l-adozzjoni tal-linji gwida skond l-
Artikolu 2da, l-Aġenzija għandha 
tiżviluppa fi żmien mhux aktar minn sitt 
xhur abbozz ta’ kodiċijiet tas-suq, 
konformi b’mod sħiħ mal-prinċipji 
stabbiliti fil-linji gwida.
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2. Fl-abbozzar ta’ dawn il-kodiċijiet l-
Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
wiesa’ u b’mod miftuħ u trasparenti u 
għandha żżomm lill-partijiet b’interess 
rilevanti infurmati.
3. Fuq il-bażi tal-konsultazzjoni, l-
Aġenzija għandha tiffinalizza u tadotta l-
abbozz tal-kodiċijiet tas-suq. Hija 
għandha tippubblika l-osservazzjonijiet 
kollha li tirċievi u tispjega kif qisithom fl-
abbozz finali tal-linji gwida jew 
tiġġustifika għaliex warrbithom.
4. L-Aġenzija, fuq inizjattiva tagħha stess 
jew wara talba mill-Parlament Ewropew, 
tista’ tibda l-istess proċedura għar-
reviżjoni tal-kodiċi eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kodiċijiet tas-suq għandhom ikunu żviluppati u adottati wara konsultazzjoni wiesgħa mill-
Aġenzija. L-irwol tal-Parlament Ewroipew jissaħħaħ bl-opportunità li jibda r-reviżjonijiet ta’ 
dawn il-kodiċijiet.

Emenda 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2eb
Żvilupp tal-kodiċijiet

1. Ma’ l-adozzjoni tal-linji gwida skond l-
Artikolu 2ea, il-Kummissjoni għandha 
tagħti l-mandat lill-ENTSO li tiżviluppa fi 
żmien sitt xhur abbozz ta’ kodiċijiet, 
konformi b’mod sħiħ mal-prinċipji 
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stabbiliti fil-linji gwida.
2. Fl-abbozzar ta’ dawn il-kodiċijiet l-
ENTSO għandha tqis it-tagħrif espert
mill-parteċipanti fis-suq u żżommhom 
infurmati.
3. L-ENTSO għandha tissottometti l-
abbozz tal-kodiċi lill-Aġenzija..
4. L-Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
wiesa’ u b’mod miftuħ u trasparenti dwar 
l-abbozz tal-kodiċijiet.
5. Fuq il-bażi tal-konsultazzjoni, l-
Aġenzija għandha tiffinalizza u tadotta l-
abbozz tal-kodiċijiet. Hija għandha 
tippubblika l-osservazzjonijiet kollha li 
tirċievi, , sakemm ma jkunux 
kunfudenzjali, u tispjega kif qisithom fl-
abbozz finali tal-kodiċi jew tiġġustifika 
għaliex warrbithom.
6. L-Aġenzija, fuq inizjattiva tagħha stess 
jew wara talba mill-ENTSO, tista’ twettaq 
reviżjoni tal-kodiċi eżistenti billi ssegwi l-
istess proċedura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposta biex tiċċara l-proċedura ta’ l-iżvilupp tal-kodiċijiet. Il-Kummissjoni tat il-mandat 
lill-ENTSO li tagħmel l-abbozzar tekniku f’kooperazzjoni mal-parteċipanti fis-suq. L-Aġenzija 
għandha tikkonsulta u tadottahom.

Emenda 89
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 f imneħħi
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Konsultazzjonijiet
1. Waqt il-qadi tal-kompiti tiegħu, in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jikkonsulta b'mod estensiv, fi 
stadju bikri u b'mod wiesa' u trasparenti, 
b'mod partikolari waqt il-preparazzjoni ta' 
kodiċijiet tekniċi u tas-suq u fil-programm 
ta’ ħidma annwali tiegħu msemmi fl-
Artikolu 2c(1) u (3), mal-parteċipanti tas-
suq adattati kollha. Il-konsultazzjoni 
għandha tinkludi impriżi ta’ forniment u 
ġenerazzjoni, klijenti, utenti tas-sistemi, 
operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni, 
inklużi assoċjazzjonijiet (ta’ l-industrija) 
rilevanti, korpi tekniċi u pjattaformi ta’ 
partijiet interessati.
2. Id-dokumenti kollha u l-minuti tal-
laqgħat relatati ma' dawn il-kwistjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
isiru pubbliċi.
3. Qabel ma jiġu adottati l-programm ta' 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq msemmija fl-Artikolu 2c(1) u (3), in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jindika l-osservazzjonijiet li jkunu 
daħlu waqt il-konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu. Għandu jagħti r-
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE attwalment jitwettqu mill-ERGEG. Għaldaqstant 
l-Aġenzija għandha twettaq dan il-kompitu minħabba li diġà għandha regoli stabbiliti sewwa 
u esperjenza fit-twettiq tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-Aġenzija taġixxi fl-
interess tal-parteċipanti kollha fis-suq, waqt li t-TSOs huma potenzjalment parti interessata. 
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Emenda 90
Umberto Guidoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 f imneħħi
Konsultazzjonijiet

1. Waqt il-qadi tal-kompiti tiegħu, in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jikkonsulta b'mod estensiv, fi 
stadju bikri u b'mod wiesa' u trasparenti, 
b'mod partikolari waqt il-preparazzjoni ta' 
kodiċijiet tekniċi u tas-suq u fil-programm 
ta’ ħidma annwali tiegħu msemmi fl-
Artikolu 2c(1) u (3), mal-parteċipanti tas-
suq adattati kollha. Il-konsultazzjoni 
għandha tinkludi impriżi ta’ forniment u 
ġenerazzjoni, klijenti, utenti tas-sistemi, 
operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni, 
inklużi assoċjazzjonijiet (ta’ l-industrija) 
rilevanti, korpi tekniċi u pjattaformi ta’ 
partijiet interessati.
2. Id-dokumenti kollha u l-minuti tal-
laqgħat relatati ma' dawn il-kwistjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
isiru pubbliċi.
3. Qabel ma jiġu adottati l-programm ta' 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq msemmija fl-Artikolu 2c(1) u (3), in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jindika l-osservazzjonijiet li jkunu 
daħlu waqt il-konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu. Għandu jagħti r-
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE attwalment jitwettqu mill-ERGEG. Għaldaqstant 
l-Aġenzija għandha twettaq dan il-kompitu minħabba li diġà għandha regoli stabbiliti sewwa 
u esperjenza fit-twettiq tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-Aġenzija taġixxi fl-
interess tal-parteċipanti kollha fis-suq, waqt li t-TSOs huma potenzjalment parti interessata. 

Emenda 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2f imneħħi
Konsultazzjonijiet

1. Waqt il-qadi tal-kompiti tiegħu, in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jikkonsulta b'mod estensiv, fi 
stadju bikri u b'mod wiesa' u trasparenti, 
b'mod partikolari waqt il-preparazzjoni ta' 
kodiċijiet tekniċi u tas-suq u fil-programm 
ta’ ħidma annwali tiegħu msemmi fl-
Artikolu 2c(1) u (3), mal-parteċipanti tas-
suq adattati kollha. Il-konsultazzjoni 
għandha tinkludi impriżi ta’ forniment u 
ġenerazzjoni, klijenti, utenti tas-sistemi, 
operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni, 
inklużi assoċjazzjonijiet (ta’ l-industrija) 
rilevanti, korpi tekniċi u pjattaformi ta’ 
partijiet interessati.
2. Id-dokumenti kollha u l-minuti tal-
laqgħat relatati ma' dawn il-kwistjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
isiru pubbliċi.
3. Qabel ma jiġu adottati l-programm ta' 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq msemmija fl-Artikolu 2c(1) u (3), in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jindika l-osservazzjonijiet li jkunu 
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daħlu waqt il-konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu. Għandu jagħti r-
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE attwalment jitwettqu mill-ERGEG. Għaldaqstant 
l-Aġenzija għandha twettaq dan il-kompitu minħabba li diġà għandha regoli stabbiliti sewwa 
u esperjenza fit-twettiq tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-Aġenzija taġixxi fl-
interess tal-parteċipanti kollha fis-suq, waqt li t-TSOs huma potenzjalment parti interessata. 

Emenda 92
Teresa Riera Madurell

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Waqt il-qadi tal-kompiti tiegħu, in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema 
ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku għandu 
jikkonsulta b'mod estensiv, fi stadju bikri u 
b'mod wiesa' u trasparenti, b'mod 
partikolari waqt il-preparazzjoni ta' 
kodiċijiet tekniċi u tas-suq u fil-programm 
ta’ ħidma annwali tiegħu msemmi fl-
Artikolu 2c(1) u (3), mal-parteċipanti tas-
suq adattati kollha. Il-konsultazzjoni 
għandha tinkludi impriżi ta’ forniment u 
ġenerazzjoni, klijenti, utenti tas-sistemi, 
operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni, 
inklużi assoċjazzjonijiet (ta’ l-industrija) 
rilevanti, korpi tekniċi u pjattaformi ta’ 
partijiet interessati.

1. Waqt il-qadi tal-kompiti tiegħu, in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema 
ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku għandu 
jikkonsulta b'mod estensiv, fi stadju bikri u 
b'mod wiesa' u trasparenti, b'mod 
partikolari waqt il-preparazzjoni ta' 
kodiċijiet tekniċi u tas-suq u fil-programm 
ta’ ħidma annwali tiegħu msemmi fl-
Artikolu 2c(1) u (3), mal-parteċipanti tas-
suq adattati kollha. Il-konsultazzjoni 
għandha tinkludi l-Istati Membri u l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, impriżi 
ta’ forniment u ġenerazzjoni, klijenti, utenti 
tas-sistemi, operaturi ta’ sistema ta’ 
distribuzzjoni, inklużi assoċjazzjonijiet (ta’ 
l-industrija) rilevanti, korpi tekniċi u 
pjattaformi ta’ partijiet interessati.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tkun żgurata l-parteċipazzjoni ta’ l-atturi kollha kkonċernati.

Emenda 93
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.  Waqt il-qadi tal-kompiti tiegħu, in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema 
ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku għandu 
jikkonsulta b'mod estensiv, fi stadju bikri u 
b'mod wiesa' u trasparenti, b'mod 
partikolari waqt il-preparazzjoni ta' 
kodiċijiet tekniċi u tas-suq u fil-programm 
ta’ ħidma annwali tiegħu msemmi fl-
Artikolu 2c(1) u (3), mal-parteċipanti tas-
suq adattati kollha. Il-konsultazzjoni 
għandha tinkludi impriżi ta’ forniment u 
ġenerazzjoni, klijenti, utenti tas-sistemi, 
operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni, 
inklużi assoċjazzjonijiet (ta’ l-industrija) 
rilevanti, korpi tekniċi u pjattaformi ta’
partijiet interessati.

1. Waqt il-qadi tal-kompiti tiegħu, in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema 
ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku għandu 
jikkonsulta b'mod estensiv, fi stadju bikri u 
b'mod wiesa' u trasparenti, b'mod 
partikolari waqt il-preparazzjoni tar-regoli 
tal-proċedura tal-konsultazzjoni, ta' 
kodiċijiet tekniċi u tas-suq u fil-programm 
ta’ ħidma annwali tiegħu msemmi fl-
Artikolu 2c(1) u (3), ma’ l-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi ta’ l-
utenti tax-xibka.    

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja tal-konsultazzjoni hija ddeterminata minn regoli u proċeduri tajbin. Huwa wkoll 
importanti li l-minuti tal-konsultazzjonijiet jirriflettu t-tidħil tal-parteċipanti kollha, kif ukoll 
l-interazzjoni bejn l-ENTSO u r-rappreżentanti ta’ l-utenti tax-xibka.
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Emenda 94
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-konsultazzjonijiet imsemmija 
f’paragrafu 1 għandhom jimmiraw li 
jinkludu l-interessi tal-partijiet b’interess 
rilevanti kollha fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba s-sitwazzjoni ta’ monopolju tagħhom, it-TSOs m’għandhomx esperjenza 
jinnegozjaw mal-klijenti tagħhom, l-utenti tax-xibka. Biex ikun evitat li t-TSOs ikunu qed 
jinfurmaw, minflok jikkonsultaw, lill-utenti tax-xibka, ikun jaqbel għall-effikaċja tagħhom, li 
tkun iddefinita l-mira tal-konsultazzjonijiet.

Emenda 95
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infiq relatat ma' l-attivitajiet tan-Netwerk 
Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku msemmi f'dan 
l-Artikoli 2a sa 2h għandhom jitħallsu mill-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni u 
għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni fil-
kalkolu tat-tariffi.

L-infiq relatat ma' l-attivitajiet tan-Netwerk 
Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku msemmi f'dan 
l-Artikoli 2a sa 2h għandhom jitħallsu mill-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni u 
għandhom ikunu inklużi fil-kalkolu tat-
tariffi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kompetenzi tan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku għandhom ikunu llimitati għall-kwistjonijiet rrelatati man-netwerk. Għaldaqstant, 
Artikolu 2c paragrafu 3 subparagrafu g għandu jitneħħa minħabba li r-regoli dwar il-
kummerċ ma jittrattawx tali kwistjonijiet rrelatati man-netwerk.

Emenda 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infiq relatat ma' l-attivitajiet tan-Netwerk 
Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku msemmi f'dan 
l-Artikoli 2a sa 2h għandhom jitħallsu mill-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni u 
għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni fil-
kalkolu tat-tariffi.

L-infiq relatat ma' l-attivitajiet tan-Netwerk 
Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku msemmi f'dan 
l-Artikoli 2a sa 2h għandhom jitħallsu mill-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni u 
għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni fil-
kalkolu tat-tariffi. Awtoritajiet regolatorji 
għandhom japprovaw dawn l-ispejjeż biss 
jekk ikunu raġonevoli u pproporzjonati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun evitat li l-konsumaturi Ewropej iġorru l-ineffiċjenzi ta’ din l-organizzazzjoni.

Emenda 97
Umberto Guidoni

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infiq relatat ma' l-attivitajiet tan-Netwerk L-infiq relatat ma' l-attivitajiet tan-Netwerk 
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Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku msemmi f'dan 
l-Artikoli 2a sa 2h għandhom jitħallsu mill-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni u 
għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni fil-
kalkolu tat-tariffi.

Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku msemmi f'dan 
l-Artikoli 2a sa 2h għandhom jitħallsu mill-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni u 
għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni fil-
kalkolu tat-tariffi. Awtoritajiet regolatorji 
għandhom japprovaw dawn l-ispejjeż biss 
jekk ikunu raġonevoli u pproporzjonati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun evitat li l-konsumaturi Ewropej iġorru l-ineffiċjenzi ta’ din l-organizzazzjoni.

Emenda 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2h imneħħi
Kooperazzjoni reġjonali ta’ l-operaturi 

tas-sistema ta’ trażmissjoni
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.
Il-pjan ta’ investiment reġjonali ma jistax 
jikkontradixxi l-pjan ta’ investiment ta’ 10 
snin imsemmi fl-Artikolu 2c(1)(c).
2. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti 
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operattivi sabiex jiżguraw tmexxija ottima 
tan-netwerk, jippromwovu l-iżvilupp ta' 
boroż ta’ l-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali permezz ta' bejgħ 
bl-irkant impliċitu u l-integrazzjoni ta' 
mekkaniżmi għal bilanċ u r-riserva ta’ 
mekkaniżmi ta’ l-enerġija.
3. Iż-żona ġeografika koperta minn kull 
struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali tista’ 
tkun definita mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri ddisinnjati biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmi fl-Artikolu 13(2).
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni tista’ 
tikkonsulta n-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku u l-Aġenzija.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżistenza ta’ regoli Ewropej ma żżommx lit-TSOs milli jmorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi 
u ma żżommhomx milli jistabbilixxu kooperazzjoni mill-qrib mal-ġirien. Id-definizzjoni ta’ 
żoni reġjonali inevitabbilment se twassal għall-konsolidament tas-swieq reġjonali u għal 
“fruntieri”ġodda intra-Ewropej. Dan ma jagħmilx sens. F’sistema interkonnessa l-
affidabbiltà u l-flussi transkonfinali fil-fatt iridu jkunu indirizzati b’mod globali, kif 
irrikonoxxut mill-UCTE fir-rapport tagħhom ta’ dan l-aħħar f’Jannar 2008 dwar l-
Adegwatezza. 

Emenda 99
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti 
operattivi sabiex jiżguraw tmexxija ottima 

2. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti 
operattivi sabiex jiżguraw tmexxija ottima 
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tan-netwerk, jippromwovu l-iżvilupp ta' 
boroż ta’ l-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali permezz ta' bejgħ 
bl-irkant impliċitu u l-integrazzjoni ta' 
mekkaniżmi għal bilanċ u r-riserva ta’ 
mekkaniżmi ta’ l-enerġija.

tan-netwerk, jippromwovu l-iżvilupp ta' 
boroż ta’ l-enerġija u, fejn ikun 
ekonomikament effiċjenti, jippromwovu 
l-allokazzjoni ta' kapaċità transkonfinali 
permezz ta' bejgħ bl-irkant impliċitu u l-
kompattibilità ta' arranġamenti għal bilanċ 
transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni tal-kapaċità transkonfinali permezz ta’ bejgħ bl-irkant impliċitu u l-
integrazzjoni tal-mekkaniżmi tal-bilanċ jistgħu f’xi ċirkustanzi jkunu soluzzjoni għalja u 
kumplessa meta mqabbla mal-benefiċċji miksuba. It-TSOs għandu jkollhom il-possibbiltà li 
jippromwovu soluzzjonijiet li jottimizzaw l-arranġamenti transkonfinali.

Emenda 100
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti
operattivi sabiex jiżguraw tmexxija ottima 
tan-netwerk, jippromwovu l-iżvilupp ta' 
boroż ta’ l-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali permezz ta' bejgħ 
bl-irkant impliċitu u l-integrazzjoni ta' 
mekkaniżmi għal bilanċ u r-riserva ta’ 
mekkaniżmi ta’ l-enerġija.

2. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti 
operattivi sabiex jiżguraw tmexxija ottima 
tan-netwerk, jippromwovu l-allokazzjoni
kkordinata ta' kapaċità transkonfinali u l-
integrazzjoni ta' mekkaniżmi għal bilanċ u 
r-riserva ta’ mekkaniżmi ta’ l-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar armonizzazzjoni tan-netwerk u r-regoli tas-suq hija mixtieqa biex jinkiseb suq ta’ l-
enerġija integrat, imma dan ma jfissirx li huma meħtieġa arranġamenti identiċi f’kull Stat 
Membru. Disinn tas-suq standard jieħu żmien twil wisq biex ikun implimentat u jista’ ma 
jkunx vijabbli fl-aħħar mill-aħħar. Boroż ta’ l-enerġija u irkant impliċitu jipprovdu għażliet 
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għall-ġestjoni tal-kummerċ transkonfinali, imma hemm possibbiltajiet oħra wkoll u dawn 
m’għandhomx jitwarrbu.

Emenda 101
Nikolaos Vakalis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti 
operattivi sabiex jiżguraw tmexxija ottima 
tan-netwerk, jippromwovu l-iżvilupp ta' 
boroż ta’ l-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali permezz ta' bejgħ 
bl-irkant impliċitu u l-integrazzjoni ta' 
mekkaniżmi għal bilanċ u r-riserva ta’ 
mekkaniżmi ta’ l-enerġija.

L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti 
operattivi sabiex jiżguraw tmexxija ottima 
tan-netwerk, jippromwovu l-iżvilupp ta' 
boroż ta’ l-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali permezz ta' bejgħ 
bl-irkant impliċitu jew espliċitu li jkun 
deċiż  flimkien ma’ l-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni involuti.u l-
integrazzjoni ta' mekkaniżmi għal bilanċ u 
r-riserva ta’ mekkaniżmi ta’ l-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm irkanti impliċiti huma għodda ekonomikament effiċjenti għall-allokazzjoni tal-
kapaċità transkonfinali, dawn mhux dejjem huma adattati għas-swieq ta’ l-enerġija reġjonali 
li qed jinħolqu fil-proċess ta’ liberalizzazzjoni, u ma jiżgurawx livell adegwat ta’ boroż 
transkonfinali fl-elettriku fuq medda twila ta’ żmien (kull xahar jew kull sena).

Emenda 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Iż-żona ġeografika koperta minn kull 
struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali tista’ 
tkun definita mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri ddisinnjati biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmi fl-Artikolu 13(2).

imneħħi

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni tista’ 
tikkonsulta n-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku u l-Aġenzija.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kooperazzjoni reġjonali hija organizzata internament min-Netwerk. Kif issir il-kooperazzjoni 
u f’liema livell organizzattiv tkun appoġġjata huma kwistjonijiet li jkunu ddefiniti mill-istatuti 
tan-Netwerk. Azzjoni speċjali mill-Kummissjoni la hija meħtieġa u lanqas adattata. 

Emenda 103
Gunnar Hökmark

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iż-żona ġeografika koperta minn kull 
struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali tista’ 
tkun definita mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri ddisinnjati biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament 
billi jissupplimentawh għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmi fl-Artikolu 13(2).

imneħħi

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni tista’ 
tikkonsulta n-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
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l-Elettriku u l-Aġenzija.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Swieq reġjonali għandhom ikunu l-ewwel pass lejn Suq Ewropew integrat b’mod sħiħ u 
m’għandhomx ikunu ddefiniti b’mod ġeografiku mill-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 104
Teresa Riera Madurell

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iż-żona ġeografika koperta minn kull 
struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali tista’ 
tkun definita mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri ddisinnjati biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmi fl-Artikolu 13(2).

3. Bil-għan li jitwaqqaf suq intern 
tabilħaqq, iż-żona ġeografika koperta minn 
kull struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali 
tista’ tkun definita mill-Kummissjoni, waqt 
li tqis strutturi ta’ kooperazzjoni reġjonali.
Dawk il-miżuri ddisinnjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmi fl-
Artikolu 13(2).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Kooperazzjoni reġjonali li diġà qed isseħħ m’għandhiex tkun injorata.
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Emenda 105
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iż-żona ġeografika koperta minn kull 
struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali tista’ 
tkun definita mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri ddisinnjati biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmi fl-Artikolu 13(2).

3. Iż-żona ġeografika koperta minn kull 
struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali tista’ 
tkun iddefinita mill-Kummissjoni biss 
wara konsultazzjoni ma’ l-Istati Mmembri 
f’dik iż-żpna ġeografika. Dawk il-miżuri 
ddisinnjati biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmi fl-Artikolu 13(2).

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri fir-reġjun jafu mhux biss l-interkonnessjonijiet eżistenti bejn l-operaturi tas-
sistema tat-trażmissjoni ta’ l-enerġija imma wkoll il-livelli tal-kapaċità għall-forniment u d-
domanda għall-enerġija fil-pajjiżi ġirien.

Emenda 106
Eugenijus Maldeikis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2ha
Kooperazzjoni teknika bejn il-Komunità u 
operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni ta’ 

pajjiżi terzi
1. Kooperazzjoni teknika bejn operaturi 
ta’ sistema ta’ trażmissjoni tal-Komunità 
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u operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni ta’ 
pajjiżi terzi għandha tkun issorveljata 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali;
2. Jekk jitfaċċaw problemi ta’ 
inkompattibilità mar-regoli u l-kodiċijiet 
adottati mill-Aġenzija matul it-twettiq tal-
kooperazzjoni teknika, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tikseb 
kjarifika mill-Aġenzija.

Or. lt

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament ma jistipulax kif il-kooperazzjoni f’livell tekniku se titwettaq mat-TSOs ta’ 
pajjiżi terzi.

Emenda 107
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kumpaniji ta’ ġenerazzjoni li huma 
proprjetarji jew joperaw assi ta’ 
ġenerazzjoni, li wieħed minnhom għandu 
kapaċità stallata ta’ għall-anqas 250 MW, 
għandhom iħallu għad-disponibbiltà ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali, l-awtorità 
nazzjonali ta' kompetizzjoni u l-
Kummissjoni, għal ħames snin kull dejta 
ta' kull siegħa ta' kull impjant li hu meħtieġ 
biex jivverifika kull deċiżjoni operattiva 
ta’ trażmissjoni u l-aġir ta’ offerti f’boroż 
ta’ l-elettriku, irkanti ta’ 
interkonnessjonijiet, swieq ta’ riserva u 
ta’ OTC. L-informazzjoni għal kull 
impjantu u kull siegħa li trid tiġi miżmuma 
tinkludi, iżda mhux limitata biss għal, dejta 
fuq kapaċità ta’ ġenerazzjoni disponibbli u
riservi mwarrba, inkluż allokazzjoni ta’ 

6. Kumpaniji ta’ ġenerazzjoni li huma 
proprjetarji jew joperaw assi ta’ 
ġenerazzjoni, li wieħed minnhom għandu 
kapaċità stallata ta’ għall-anqas 250 MW, 
għandhom iħallu għad-disponibbiltà ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali, l-awtorità 
nazzjonali ta' kompetizzjoni u l-
Kummissjoni, għal ħames snin kull dejta 
ta' kull siegħa ta' kull impjant għal kull
impjant b’kapaċità stallata ta’ aktar minn 
100 MW grossa. L-informazzjoni għal kull 
impjantu u kull siegħa li trid tiġi miżmuma 
tinkludi, iżda mhux limitata biss għal, dejta 
fuq kapaċità ta’ ġenerazzjoni disponibbli u 
riservi mwarrba fil-waqt ta’ meta jsiru l-
offerti u meta sseħħ il-produzzjoni.”
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dawn ir-riservi mwarrba fuq livell ta’ kull 
impjant, fil-waqt ta’ meta jsiru l-offerti u 
meta sseħħ il-produzzjoni.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-preżervazzjoni tad-dejta kollha meħtieġa biex jinbnew mill-ġdid id-deċiżjonijiet 
operazzjonali jew l-istrateġija tat-tfigħ ta’ l-offerti ta’ l-impjanti ta’ l-enerġija huwa 
virtwalment impossibbli. Barra minn hekk din ir-regola tirriżulta fit-trattament inġust tal-
kumpaniji ta’ ġenerazzjoni bil-maqlub tan-negozjanti ta’ l-enerġija indipendenti (mingħajr 
kapaċitajiet tagħhom stess fil-ġenerazzjoni), għax tkun teħtieġ generaturi biss biex tinżamm 
tali dejta. Din tidher mingħajr ġustifikazzjoni għax tirrapreżenta biss parti waħda mill-
forniment totali fis-suq.

Emenda 108
Werner Langen

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kumpaniji ta’ ġenerazzjoni li huma 
proprjetarji jew joperaw assi ta’ 
ġenerazzjoni, li wieħed minnhom għandu 
kapaċità stallata ta’ għall-anqas 250 MW, 
għandhom iħallu għad-disponibbiltà ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali, l-awtorità 
nazzjonali ta' kompetizzjoni u l-
Kummissjoni, għal ħames snin kull dejta 
ta' kull siegħa ta' kull impjant li hu meħtieġ 
biex jivverifika kull deċiżjoni operattiva 
ta’ trażmissjoni u l-aġir ta’ offerti f’boroż 
ta’ l-elettriku, irkanti ta’ 
interkonnessjonijiet, swieq ta’ riserva u 
ta’ OTC. L-informazzjoni għal kull 
impjantu u kull siegħa li trid tiġi miżmuma 
tinkludi, iżda mhux limitata biss għal, dejta 
fuq kapaċità ta’ ġenerazzjoni disponibbli u 
riservi mwarrba, inkluż allokazzjoni ta’ 
dawn ir-riservi mwarrba fuq livell ta’ kull 

6. Kumpaniji ta’ ġenerazzjoni li huma 
proprjetarji jew joperaw assi ta’ 
ġenerazzjoni, li wieħed minnhom għandu 
kapaċità stallata ta’ għall-anqas 250 MW, 
għandhom iħallu għad-disponibbiltà ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali, l-awtorità 
nazzjonali ta' kompetizzjoni u l-
Kummissjoni, għal ħames snin kull dejta 
ta' kull siegħa ta' kull impjant għal 
kwalunkwe  impjant b’kapaċità stallata 
ta’ aktar minn 100 MW grossa. L-
informazzjoni għal kull impjantu u kull 
siegħa li trid tiġi miżmuma tinkludi, iżda 
mhux limitata biss għal, dejta fuq kapaċità 
ta’ ġenerazzjoni disponibbli u riservi 
mwarrba fil-waqt ta’ meta jsiru l-offerti u 
meta sseħħ il-produzzjoni.”
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impjant, fil-waqt ta’ meta jsiru l-offerti u 
meta sseħħ il-produzzjoni.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-preżervazzjoni tad-dejta kollha meħtieġa biex jinbnew mill-ġdid id-deċiżjonijiet 
operazzjonali jew l-istrateġija tat-tfigħ ta’ l-offerti ta’ l-impjanti ta’ l-enerġija huwa 
virtwalment impossibbli. Barra minn hekk din ir-regola tirriżulta fit-trattament inġust tal-
kumpaniji ta’ ġenerazzjoni bil-maqlub tan-negozjanti ta’ l-enerġija indipendenti (mingħajr 
kapaċitajiet tagħhom stess fil-ġenerazzjoni), għax tkun teħtieġ generaturi biss biex tinżamm 
tali dejta. Din tidher mingħajr ġustifikazzjoni għax tirrapreżenta biss parti waħda mill-
forniment totali fis-suq.

Emenda 109
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kumpaniji ta’ ġenerazzjoni li huma 
proprjetarji jew joperaw assi ta’ 
ġenerazzjoni, li wieħed minnhom għandu 
kapaċità stallata ta’ għall-anqas 250 MW, 
għandhom iħallu għad-disponibbiltà ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali, l-awtorità 
nazzjonali ta' kompetizzjoni u l-
Kummissjoni, għal ħames snin kull dejta 
ta' kull siegħa ta' kull impjant li hu 
meħtieġ biex jivverifika kull deċiżjoni 
operattiva ta’ trażmissjoni u l-aġir ta’ 
offerti f’boroż ta’ l-elettriku, irkanti ta’ 
interkonnessjonijiet, swieq ta’ riserva u 
ta’ OTC. L-informazzjoni għal kull 
impjantu u kull siegħa li trid tiġi miżmuma 
tinkludi, iżda mhux limitata biss għal, 
dejta fuq kapaċità ta’ ġenerazzjoni 
disponibbli u riservi mwarrba, inkluż 
allokazzjoni ta’ dawn ir-riservi mwarrba 
fuq livell ta’ kull impjant, fil-waqt ta’ 

6. Kumpaniji ta’ ġenerazzjoni li huma 
proprjetarji jew joperaw assi ta’ 
ġenerazzjoni, li wieħed minnhom għandu 
kapaċità stallata ta’ għall-anqas 250 MWe, 
għandhom iħallu għad-disponibbiltà ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali, l-awtorità 
nazzjonali ta' kompetizzjoni u l-
Kummissjoni, għal ħames snin kull dejta 
ta' kull siegħa għal l-impjanti kollha, li 
għandhom kapaċità stallata ta’ mill-inqas 250 
MWe. L-informazzjoni għal kull impjantu u 
kull siegħa li trid tiġi miżmuma tinkludi
dejta fuq kapaċità ta’ ġenerazzjoni 
disponibbli u riservi mwarrba.”
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meta jsiru l-offerti u meta sseħħ il-
produzzjoni.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa prattikament impossibbli li tinżamm l-informazzjoni kollha meħtieġa biex ikunu 
vverifikati d-deċiżjonijiet operazzjonali kollha ta’ trażmissjoni u l-aġir ta’ offerti f’boroż ta’ l-
enerġija, eċċ. Barra minn hekk, il-provvediment propost se jittratta lill-kumpaniji ta’ 
ġenerazzjoni u n-negozjanti indipendenti b’modi differenti meta jitlob biss mingħand il-
kumpaniji ta’ ġenerazzjoni  li jżommu għad-dispożizzjoni tar-regolaturi l-informazzjoni 
kollha meħtieġa għall-verifika ta’ l-aġir ta’ l-offerti u tad-deċiżjonijiet operazzjonali tat-
trażmissjoni tagħhom. 

Emenda 110
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) F’Artikolu 6(1),  jiżdiedu s-
subparagrafi li ġejjin:
"
L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jimmonitorjaw il-ġestjoni tal-konġestjoni 
fis-sistemi u l-interkonnetturi ta’ l-
elettriku nazzjonali.
L-operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni 
għandhom jissottomettu l-proċeduri għall-
ġestjoni tal-konġestjoni tagħhom inkluża 
l-kapaċità ta’ l-allokazzjoni għall-
approvazzjoni ta’ l-awtoritajiet regolatorji. 
L-awtoritajiet regolatorji jistgħu jitolbu 
emendi għal dawn ir-regoli qabel 
japprovawhom."

Or. en

(Jemenda l-Artikolu 6, paragrafu 1 eżistenti tar-Regolament 1228/2003 biż-żieda ta’ 2 
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subparagrafi ġodda)

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni formali tal-proċeduri għall-ġestjoni tal-konġestjoni mir-regolaturi għandu 
jkun idikjarat b’mod ċar fir-Regolament 1228/2003 biex tkun żgurata implimentazzjoni 
effiċjenti.

Emenda 111
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) F’Artikolu 6, jiddaħħal il-paragrafu 
1a li ġej:
"1a. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jimmonitorjaw il-ġestjoni tal-konġestjoni 
fis-sistemi u l-interkonnetturi ta’ l-
elettriku nazzjonali.
L-operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni 
għandhom jissottomettu l-proċeduri għall-
ġestjoni tal-konġestjoni tagħhom inkluża 
l-kapaċità ta’ l-allokazzjoni għall-
approvazzjoni ta’ l-awtoritajiet regolatorji. 
L-awtoritajiet regolatorji jistgħu jitolbu 
emendi għal dawn ir-regoli qabel 
japprovawhom."

Or. en

(Iżid paragrafu 1a ġdid għall-Artikolu 6 tar-Regolament 1228/2003/EC)

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni formali tal-proċeduri għall-ġestjoni tal-konġestjoni mir-regolaturi għandu 
jkun idikjarat b’mod ċar fir-Regolament 1228/2003 biex tkun żgurata implimentazzjoni 
effiċjenti.
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Emenda 112
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) F’Artikolu 6, jiddaħħal il-paragrafu 
1a li ġej:
"1a. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jimmonitorjaw il-ġestjoni tal-konġestjoni 
fis-sistemi u l-interkonnetturi ta’ l-
elettriku nazzjonali.
L-operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni 
għandhom jissottomettu l-proċeduri għall-
ġestjoni tal-konġestjoni tagħhom inkluża 
l-kapaċità ta’ l-allokazzjoni għall-
approvazzjoni ta’ l-awtoritajiet regolatorji. 
L-awtoritajiet regolatorji jistgħu jitolbu 
emendi għal dawn ir-regoli qabel 
japprovawhom."

Or. en

(Iżid paragrafu 1a ġdid għall-Artikolu 6 tar-Regolament 1228/2003/EC)

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni formali tal-proċeduri għall-ġestjoni tal-konġestjoni mir-regolaturi għandu 
jkun idikjarat b’mod ċar fir-Regolament 1228/2003 biex tkun żgurata implimentazzjoni 
effiċjenti.

Emenda 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) F’Artikolu 6, jiddaħħal il-paragrafu 
1a li ġej:
"1a. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jimmonitorjaw il-ġestjoni tal-konġestjoni 
fis-sistemi u l-interkonnetturi ta’ l-
elettriku nazzjonali."

Or. en

(Iżid paragrafu 1a ġdid għall-Artikolu 6 tar-Regolament 1228/2003/EC)

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni formali tal-proċeduri għall-ġestjoni tal-konġestjoni mir-regolaturi għandu 
jkun idikjarat b’mod ċar fir-Regolament 1228/2003 biex tkun żgurata implimentazzjoni 
effiċjenti.

Emenda 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) F’Artikolu 6, jiddaħħal il-paragrafu 
1b li ġej:
"1b. L-operaturi ta’ sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jissottomettu l-
proċeduri għall-ġestjoni tal-konġestjoni 
tagħhom inkluża l-kapaċità ta’ l-
allokazzjoni għall-approvazzjoni ta’ l-
awtoritajiet regolatorji. L-awtoritajiet 
regolatorji jistgħu jitolbu emendi għal 
dawn ir-regoli qabel japprovawhom."

Or. en
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(Iżid paragrafu 1a ġdid għall-Artikolu 6 tar-Regolament 1228/2003/EC)

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni formali tal-proċeduri għall-ġestjoni tal-konġestjoni mir-regolaturi għandu 
jkun idikjarat b’mod ċar fir-Regolament 1228/2003 biex tkun żgurata implimentazzjoni 
effiċjenti.

Emenda 115
Patrizia Toia

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe dħul li jirriżulta mill-
allokazzjoni ta' interkonnessjoni għandu 
jintuża għall-iskopijiet li ġejjin f'ordni ta' 
prijorità:

6. Kwalunkwe dħul li jirriżulta mill-
allokazzjoni ta' interkonnessjoni għandu 
jitpoġġa f’kont separat u jintuża għal:

(a) biex jiggarantixxi d-disponibbilità 
attwali tal-kapaċità allokata;

(a) proġetti li jsaħħu n-netwerk approvat 
mill-Aġenzija;

(b) għall-manutenzjoni ta' investimenti fin-
netwerk jew għaż-żieda ta' kapaċitajiet ta' 
interkonnessjoni;

(b) investimenti tan-netwerk li jżommu jew 
iżidu l-kapaċità fl-interkonnessjoni;

Fil-każ li d-dħul ma jkunx jista' jintuża 
għall-iskopijiet stipulati fil punti (a) jew 
(b) ta’ l-ewwel subparagrafu, id-dħul 
għandu jitqiegħed f'kont separat sakemm 
ikun jista' jintefaq fuq dawk l-għanijiet. 
Fil-każ ta' operatur indipendenti ta’ 
sistema, kwalunkwe dħul li jkun fadal 
wara l-applikazzjoni ta' (a) u (b) għandu 
jinżamm mill-Operatur tas-Sistema 
Indipendenti f’kont separat sakemm ikun 
jista’ jintafaq fuq l-għaijiet stipulati fil-
punti (a) u (b) ta’ l-ewwel subparagrafu.”

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Il-konġestjoni jeħtieġ li tkun immaniġġata biex tissaħħaħ in-netwerk tat-trażmissjoni.

Emenda 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 6 – l-ewwel sentenza

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe dħul li jirriżulta mill-
allokazzjoni ta' interkonnessjoni għandu 
jintuża għall-iskopijiet li ġejjin f'ordni ta' 
prijorità:

6. Kwalunkwe dħul li jirriżulta mill-
allokazzjoni ta' interkonnessjoni u t-tariffi 
tal-konġestjoni għandu jintuża għall-
iskopijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tad-dħul mit-tariffi tal-konġestjoni jeħtieġ li jkun iddefinit b’mod ċar fir-Regolament 
1228/2003  biex tkun żgurata implimentazzjoni effiċjenti.

Emenda 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 6 – l-ewwel sentenza

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe dħul li jirriżulta mill-
allokazzjoni ta' interkonnessjoni għandu 
jintuża għall-iskopijiet li ġejjin f'ordni ta' 
prijorità:

6. Kwalunkwe dħul li jirriżulta mill-
allokazzjoni ta' interkonnessjoni għandu 
jintuża għall-iskopijiet li ġejjin:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm prijorità fl-allokazzjoni tad-dħulijiet, għax il-metodu ideali ta’ 
allokazzjoni jiddependi fuq in-natura strutturali tan-netwerk u “problemi” potenzjali.

Emenda 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-manutenzjoni ta' investimenti fin-
netwerk jew għaż-żieda ta' kapaċitajiet ta' 
interkonnessjoni;

(b) għall-manutenzjoni ta' investimenti fin-
netwerk jew għaż-żieda ta' kapaċitajiet ta' 
interkonnessjoni, b’mod partikulari dawk 
li jsaħħu l-iżvilupp tax-xbieki ‘smart’ u l-
integrazzjoni kemm ta’ ġenerazzjoni fuq 
skala kbira  ta’ enerġija li tiġġedded kif 
ukoll ta’ enerġija ddiċentraliżżata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-parti trid tkun konformi mal-politika eżistenti ta’ l-Unjoni favur l-effiċjenza fl-enerġija 
u l-enerġija li tiġġedded.

Emenda 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 6 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) bħala dħul biex jitqies mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali meta 
japprovaw il-metodoloġija għall-
kalkulazzjoni tat-tariffi tan-netwerk, u/jew 
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fl-evalwazzjoni dwar jekk it-tariffi 
għandhomx ikunu mmodifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Idaħħal lura dispożizzjoni, li tneħħiet mir-Regolament 1228/2003.

Emenda 120
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 6 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) bħala dħul biex jitqies mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali meta 
japprovaw il-metodoloġija għall-
kalkulazzjoni tat-tariffi tan-netwerk, u/jew 
fl-evalwazzjoni dwar jekk it-tariffi 
għandhomx ikunu mmodifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tevita nuqqas ta’ sigurtà ġudizzjali li titnissel mill-eliminazzjoni 
tal-possibilità li tqishom meta ssir il-kalkulazzjoni tat-tariffi.

Emenda 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 6 – punt b b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) sinjali ta’ lokazzjoni, miżuri mil-lat 
tad-domanda bħal ċaqliq tad-domanda u 
‘counter trading’;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sinjali ta’ lokazzjoni għandhom jinkoraġġixxu l-operaturi ta’ l-enerġija biex jibnu l-kapaċità 
f’żoni qrib il-konsumaturi u jevitaw problemi potenzjali fit-trażmissjoni. Ċaqliq tad-domanda 
huwa objettiv fundamentali tal-maniġment mil-lat tad-domanda għax ibiddel il-mudell ta’ l-
użu ta’ l-enerġija biex l-użu ta’ l-enerġija fl-eqqel ħinijiet jiċċaqlaq għall-perjodu meta d-
domanda ma tkunx fl-eqqel tagħha. Fl-aħħar, ‘counter trading’ tfisser li t-trażmissjoni tkun 
favur il-fluss ta’ l-elettriku kontra l-flussi ewlenin li joħonqu s-sistema. 

Emenda 122
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ li d-dħul ma jkunx jista' jintuża 
għall-iskopijiet stipulati fil punti (a) jew (b) 
ta’ l-ewwel subparagrafu, id-dħul għandu 
jitqiegħed f'kont separat sakemm ikun 
jista' jintefaq fuq dawk l-għanijiet. Fil-każ 
ta' operatur indipendenti ta’ sistema, 
kwalunkwe dħul li jkun fadal wara l-
applikazzjoni ta' (a) u (b) għandu 
jinżamm mill-Operatur tas-Sistema 
Indipendenti f’kont separat sakemm ikun 
jista’ jintafaq fuq l-għaijiet stipulati fil-
punti (a) u (b) ta’ l-ewwel subparagrafu.”

Fil-każ li d-dħulijiet ma jkunux jistgħu 
jintużaw b’mod effiċjenti għall-iskopijiet 
stipulati fil punti (a) jew (b) ta’ l-ewwel 
subparagrafu, qabel tmiem is-sena li fiha 
jinkisbu, dawn id-dħulijiet għandhom 
jintużaw għall-għan stipiulat fil-punt (c) 
ta’ fuq.”

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tevita nuqqas ta’ sigurtà ġudizzjali li titnissel mill-eliminazzjoni 
tal-possibilità li tqishom meta ssir il-kalkulazzjoni tat-tariffi.

Emenda 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ li d-dħul ma jkunx jista' jintuża 
għall-iskopijiet stipulati fil punti (a) jew (b) 
ta’ l-ewwel subparagrafu, id-dħul għandu 
jitqiegħed f'kont separat sakemm ikun jista' 
jintefaq fuq dawk l-għanijiet. Fil-każ ta' 
operatur indipendenti ta’ sistema, 
kwalunkwe dħul li jkun fadal wara l-
applikazzjoni ta' (a) u (b) għandu 
jinżamm mill-Operatur tas-Sistema 
Indipendenti f’kont separat sakemm ikun 
jista’ jintefaq fuq l-għaijiet stipulati fil-
punti (a) u (b) ta’ l-ewwel subparagrafu.”

Fil-każ li d-dħul ma jkunx jista' jintuża 
għall-iskopijiet stipulati fil punti (a) jew (b) 
ta’ l-ewwel subparagrafu, id-dħul għandu 
jitqiegħed f'kont separat sakemm ikun jista' 
jintefaq fuq dawk l-għanijiet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun konsistenti mas-separazzjoni sħiħa tad-dritt tas-sid, il-parti ISO għandha titneħħa 
minn dan is-sub-paragrafu.

Emenda 124
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ li d-dħul ma jkunx jista' jintuża 
għall-iskopijiet stipulati fil punti (a) jew (b) 
ta’ l-ewwel subparagrafu, id-dħul għandu 
jitqiegħed f'kont separat sakemm ikun 
jista' jintefaq fuq dawk l-għanijiet. Fil-każ 
ta' operatur indipendenti ta’ sistema, 
kwalunkwe dħul li jkun fadal wara l-
applikazzjoni ta' (a) u (b) għandu 
jinżamm mill-Operatur tas-Sistema 
Indipendenti f’kont separat sakemm ikun 
jista’ jintafaq fuq l-għaijiet stipulati fil-
punti (a) u (b) ta’ l-ewwel subparagrafu.”

Fil-każ li d-dħul ma jkunx jista' jintuża 
għall-iskopijiet stipulati fil punti (a) jew (b) 
ta’ l-ewwel subparagrafu, id-dħul jista’, bl-
approvazzjoni ta’ l-Aġenzija, jitqies mill-
awtoritajiet regolatorji meta japprovaw il-
metodoloġija għall-kalkulazzjoni tat-
tariffi tan-netwerk, u/jew fl-evalwazzjoni 
dwar jekk għandhomx ikunu mmodifikati 
t-tariffi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħulijiet mill-konġestjoni għandhom primarjament jintużaw għall-massimizzazzjoni tal-
kapaċità disponibbli u għas-separazzjoni ġdida ta’ l-infrastruttura biex titħaffef il-
kjonġestjoni. Madankollu, wieħed irid jirrikonoxxi li ma jkunx effiċjenti jew prattiku li 
titneħħa l-konġestjoni kollha min-netwerk Ewropew. Konsegwentement, ir-Regolament 
għandu jżomm l-għażla li jirritorna d-dħulijiet lill-klijenti f’forma ta’ tariffi aktar baxxi, imma 
biss bħala l-aħħar għażla u jekk tkun approvata mill-Aġenzija.

Emenda 125
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Interkonnetturi ġodda tal-kurrent dirett 
bejn l-Istati Membri, jistgħu fuq talba, jiġu 
eżentati, għal perjodu limitat ta’ żmien, 
mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 6(6) tar-
Regolament u l-Artikoli 8, 20, u 23(2), (3) 
u (4) tad-Direttiva 2003/54/KE taħt il-
kundizzjonijiet li ġejjin: 

1. Interkonnetturi ġodda tal-kurrent dirett 
bejn l-Istati Membri, jistgħu fuq talba, jiġu 
eżentati, għal perjodu ta’ mill-inqas 10 
snin, mid-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikoli 6(6) tar-Regolament u l-Artikoli 8, 
20, u 23(2), (3) u (4) tad-
Direttiva 2003/54/KE taħt il-
kundizzjonijiet li ġejjin: 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba d-daqs kbirta’ l-investimenti meħtieġa għal interkonneturi ġodda kif ukoll għal 
żidiet sinifikanti fil-kapaċità fl-interkonneturi eżistenti, perjodu ta’ żmien twil biżżejjed għall-
amortizzazzjoni ta’ dawn l-investimenti għandu jkun inkluż f’dan ir-Regolament. 

Given the very big size of needed investments for ġdid interconnectors as well as for 
significant increases of capacity in existing interconnectors, a sufficiently long term period 
for the amortisation of these investments should be included in this Regulation.

Emenda 126
Gabriele Albertini

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Interkonnetturi ġodda tal-kurrent dirett 
bejn l-Istati Membri, jistgħu fuq talba, jiġu 
eżentati, għal perjodu limitat, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 6(6) tar-
Regolament u l-Artikoli 8, 20, u 23(2), (3) 
u (4) tad-Direttiva 2003/54/KE taħt il-
kundizzjonijiet li ġejjin: 

1. Interkonnetturi ġodda tal-kurrent dirett 
bejn l-Istati Membri, jistgħu fuq talba, jiġu 
eżentati, għal perjodu limitat, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 6(6) tar-
Regolament u l-Artikoli 8, 10, 20, u 22c(4), 
(5) u (6) tad-Direttiva 2003/54/KE taħt il-
kundizzjonijiet li ġejjin: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-verżjoni attwali tal-proposti tal-KE tħaddan l-estensjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ eżenzjoni 
għall-Artikolu 8 propost ġdid tad-Direttiva dwar l-Elettriku dwar is-separazzjoni tad-dritt 
tas-sid. Biex tkun żgurata interpretazzjoni sħiħa tan-norma, estensjoni ta’ l-eżenzjoni  għall-
Artikolu 10 (li jiddixxiplina l-għażla ISO għas-sistemi ta’ trażmissjoni soġġetti għas-
separazzjoni tad-dritt tas-sid) irid ikun iċċarat.

Ir-referenzi għall- Artikoli tad-Direttiva ta’ l-Elettriku huma adattati għad-Direttiva rriveduta 
2003/54.
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Emenda 127
Patrizia Toia

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll, 
f'każijiet eċċezzjonali, għal interkonnetturi 
ta' kurrent li jalterna, sakemm l-ispejjeż u 
r-riskji ta' l-investiment partikolari involuti 
huma partikolarment għoljin meta mqabbla 
ma' l-ispejjeż u riskji normalment iffaċċjati 
meta jkunu qegħdin jiġu mqabbda żewġ 
sistemi nazzjonali ġara ta' trażmissjoni 
minn interkonnettur ta' kurrent li jalterna.

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll
għal interkonnetturi ta' kurrent li jalterna, 
sakemm l-ispejjeż u r-riskji ta' l-
investiment partikolari involuti huma 
partikolarment għoljin meta mqabbla ma' l-
ispejjeż u riskji normalment iffaċċjati meta 
jkunu qegħdin jiġu mqabbda żewġ sistemi 
nazzjonali ġara ta' trażmissjoni minn 
interkonnettur ta' kurrent li jalterna.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Eżenzjonijiet m’għandhomx ikunu ristretti għall-interkonnetturi tal-kurrent dirett biex 
jippermettu ftuħ akbar fis-suq.

Emenda 128
Patrizia Toia

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi żmien xahrejn wara li tkun rċeviet 
notifika, il-Kummissjoni tista' tieħu 
deċiżjoni li titlob lill-Aġenzija temenda jew 
tirtira d-deċiżjoni li tingħata eżenzjoni. 
Dak il-perjodu għandu jibda l-għada tal-
wasla tan-notifika. Il-perjodu ta’ xahrejn 
jista’ jiġi estiż b’xahrejn oħra fejn il-
Kummissjoni teħtieġ informazzjoni 
addizzjonali. Dak il-perjodu għandu jibda 

6. Fi żmien xahrejn wara li tkun rċeviet 
notifika, il-Kummissjoni tista' tieħu 
deċiżjoni li titlob lill-Aġenzija jew awtorità 
kompetenti temenda jew tirtira d-deċiżjoni 
li tingħata eżenzjoni. Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla tan-notifika. 
Dan il-perjodu ta’ xahrejn jista’ jiġi estiż 
bil-kunsens kemm tal-Kummissjoni kif 
ukoll ta’ l-Aġenzija jew awtorità 
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l-għada tal-wasla ta’ l-informazzjoni 
addizzjonali kollha. Dan il-perjodu ta’ 
xahrejn jista’ jiġi estiż bil-kunsens kemm 
tal-Kummissjoni kif ukoll ta’ l-Aġenzija. 
In-notifika għandha titqies li ġiet irtirata 
jekk l-informazzjoni mitluba ma tkunx ġiet 
ipprovvduta fil-perjodu stipulat fit-talba, 
sakemm qabel l-iskadenza ta' dak il-
perjodu, dan ma jkunx ġie estiż bil-kunsens 
kemm tal-Kummissjoni kif ukoll ta’ l-
Aġenzija, jew ta’ l-Aġenzija, fi stqarrija 
motivata kif xieraq, tkun informat lill-
Kummissjoni li tikkunsidra li n-notifika 
hija kompluta.

kompetenti. In-notifika għandha titqies li 
ġiet irtirata jekk l-informazzjoni mitluba 
ma tkunx ġiet ipprovvduta fil-perjodu 
stipulat fit-talba, sakemm qabel l-iskadenza 
ta' dak il-perjodu, dan ma jkunx ġie estiż 
bil-kunsens kemm tal-Kummissjoni kif 
ukoll ta’ l-Aġenzija  jew awtorità 
kompetenti, jew ta’ l-Aġenzija  jew 
awtorità kompetenti, fi stqarrija motivata 
kif xieraq, tkun informat lill-Kummissjoni 
li tikkunsidra li n-notifika hija kompluta.

L-Aġenzija għandha tikkonforma mad-
deċiżjoni tal-Kummissjoni biex temenda 
jew tħassar id-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni fi 
żmien erba’ ġimgħat, u għandha tinforma 
lill-Kummissjoni skond dan.

L-Aġenzija jew awtorità kompetenti
għandha tikkonforma mad-deċiżjoni tal-
Kummissjoni biex temenda jew tħassar id-
deċiżjoni dwar l-eżenzjoni fi żmien erba’ 
ġimgħat, u għandha tinforma lill-
Kummissjoni skond dan.

Il-Kummissjoni għandha tippreserva l-
kunfidenzjalità ta' informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

Il-Kummissjoni għandha tippreserva l-
kunfidenzjalità ta' informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
interkonnettur ma jkunx għadu beda, u 
wara ħames snin, jekk, sa dak iż-żmien, l-
interkonnettur ma jkunx ġie 
operazzjonali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu li matulu l-Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni dwar eżenzjoni għandu jkun ristrett 
għal mhux alktar minn xahrejn, mingħajr ma l-Kummissjoni jkollha l-għażla li testendih, biex 
ikunu evitati d-dubji kollha li jistgħu jaffettwaw l-aspett ekonomiku tal-proġett.

L-iskadenzi proposti (tnejn jew ħames snin, jekk il-prodott ma jkunx beda jew ma jkunx 
operazzjonali) m’humiex aċċettabbli, għax il-proġetti għandhom ikunu evalwati 
individwalment waqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċjali tagħhom.
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Emenda 129
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi żmien xahrejn wara li tkun rċeviet 
notifika, il-Kummissjoni tista' tieħu 
deċiżjoni li titlob lill-Aġenzija temenda jew 
tirtira d-deċiżjoni li tingħata eżenzjoni. 
Dak il-perjodu għandu jibda l-għada tal-
wasla tan-notifika. Il-perjodu ta’ xahrejn 
jista’ jiġi estiż b’xahrejn oħra fejn il-
Kummissjoni teħtieġ informazzjoni 
addizzjonali. Dak il-perjodu għandu jibda 
l-għada tal-wasla ta’ l-informazzjoni 
addizzjonali kollha. Dan il-perjodu ta’ 
xahrejn jista’ jiġi estiż bil-kunsens kemm 
tal-Kummissjoni kif ukoll ta’ l-Aġenzija. 
In-notifika għandha titqies li ġiet irtirata 
jekk l-informazzjoni mitluba ma tkunx ġiet 
ipprovvduta fil-perjodu stipulat fit-talba, 
sakemm qabel l-iskadenza ta' dak il-
perjodu, dan ma jkunx ġie estiż bil-kunsens 
kemm tal-Kummissjoni kif ukoll ta’ l-
Aġenzija, jew ta’ l-Aġenzija, fi stqarrija 
motivata kif xieraq, tkun informat lill-
Kummissjoni li tikkunsidra li n-notifika 
hija kompluta. 

6. Fi żmien xahrejn wara li tkun rċeviet 
notifika, il-Kummissjoni tista' tieħu 
deċiżjoni li titlob lill-Aġenzija temenda jew 
tirtira d-deċiżjoni li tingħata eżenzjoni. 
Dak il-perjodu għandu jibda l-għada tal-
wasla tan-notifika. Il-perjodu ta’ xahrejn 
jista’ jiġi estiż b’xahrejn oħra fejn il-
Kummissjoni teħtieġ informazzjoni 
addizzjonali. Dak il-perjodu għandu jibda 
l-għada tal-wasla ta’ l-informazzjoni 
addizzjonali kollha. Dan il-perjodu ta’ 
xahrejn jista’ jiġi estiż bil-kunsens kemm 
tal-Kummissjoni kif ukoll ta’ l-Aġenzija. 
In-notifika għandha titqies li ġiet irtirata 
jekk l-informazzjoni mitluba ma tkunx ġiet 
ipprovvduta fil-perjodu stipulat fit-talba, 
sakemm qabel l-iskadenza ta' dak il-
perjodu, dan ma jkunx ġie estiż bil-kunsens 
kemm tal-Kummissjoni kif ukoll ta’ l-
Aġenzija, jew ta’ l-Aġenzija, fi stqarrija 
motivata kif xieraq, tkun informat lill-
Kummissjoni li tikkunsidra li n-notifika 
hija kompluta. 

L-Aġenzija għandha tikkonforma mad-
deċiżjoni tal-Kummissjoni biex temenda 
jew tħassar id-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni fi 
żmien erba’ ġimgħat, u għandha tinforma 
lill-Kummissjoni skond dan.

L-Aġenzija għandha tikkonforma mad-
deċiżjoni tal-Kummissjoni biex temenda 
jew tħassar id-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni fi 
żmien erba’ ġimgħat, u għandha tinforma 
lill-Kummissjoni skond dan.

Il-Kummissjoni għandha tippreserva l-
kunfidenzjalità ta' informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

Il-Kummissjoni għandha tippreserva l-
kunfidenzjalità ta' informazzjoni
kummerċjalment sensittiva.

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
interkonnettur ma jkunx għadu beda, u 
wara ħames snin, jekk, sa dak iż-żmien, l-
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interkonnettur ma jkunx ġie 
operazzjonali.

Or. de

Emenda 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 – paragrafu 6 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
interkonnettur ma jkunx għadu beda, u 
wara ħames snin, jekk, sa dak iż-żmien, l-
interkonnettur ma jkunx ġie operazzjonali.

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ tliet snin wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
interkonnettur ma jkunx għadu beda, u 
wara seba’ snin, jekk, sa dak iż-żmien, l-
interkonnettur ma jkunx ġie operazzjonali.

Or. ro

Emenda 131
Gabriele Albertini

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Meta janalizzaw l-eżenzjoni mogħtija 
skond iċ-ċirkustanzi msemmija 
f’paragrafu 8, il-korpi kompetenti 
għandhom jikkonsultaw lill-applikant u 
jqisu kif jixraq id-dewmien minħabba 
forza maġġuri, amministrattiva jew 
proċedurali, u kwalunkwe kawża rilevanti 
għad-deċiżjoni mhux suġġetta għall-
kontroll jew ir-rieda ta’ l-applikant.



AM\717090MT.doc 101/119 PE404.668v01-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu evitati preġudizzji potenzjali għall-iżvilupp bla xkiel ta’ l-investiment, kriterji 
speċifiċi iridu jkunu stabbiliti għall-analiżi tad-deċiżjoni ta’ l-eżenzjoni. F’investimenti 
kumplessi, il-katina tar-riskji ta’ l-investiment spiss tista’ tħaddan diversi żviluppi li jseħħu 
b’mod ikkordinat, u d-dewmien spiss jista’ jinħoloq minn proċeduri amministrattivi twal li ma 
jkunux fil-kontroll ta’ l-isponsor tal-proiġett. 

Emenda 132
Paul Rübig

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
għall-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 u biex tistipula 
l-proċedura li trid tissegwa għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 4 u 5. Din il-
miżura ddisinnjata li temenda elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament 
billi tissupplimentah għandha tiġi adottat 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 13(2).

imneħħi

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu huma diġà ddefiniti adegwatament 
fid-dispożizzjoni kkonċernata u m’humiex meħtieġa aktar dettalji f’forma ta’ linji gwida ta’ 
komitoloġija.

.
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Emenda 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
għall-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 u biex tistipula 
l-proċedura li trid tissegwa għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 4 u 5. Din il-
miżura ddisinnjata li temenda elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah għandha tiġi adottata
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 13(2).

7. Il-Kummissjoni tista’ temenda linji 
gwida għall-applikazzjoni tal-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
u biex tistipula l-proċedura li trid tissegwa 
għall-applikazzjoni tal-paragrafi 4 u 5. Din 
il-miżura ddisinnjata li temenda elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah għandha tiġi emendata
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 13(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta suppost tiżgura li l-linji gwida jkunu adottati fi proċess xieraq mill-Parlament u l-
Kunsill. It-trasferiment tas-setgħat lill-Kummissjoni għandu jibqa’ limitat għall-aġġustamenti 
meħtieġa.

Emenda 134
Gabriele Albertini

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Id-deroġi previsti fl-Artikolu 7(1) 
għandhom japplikaw b’mod awtomatiku 
għad-derogi mogħtija skond l-Artikolu 7 
tar-Regolament 1228/2003 fid-data tad-
dħul fis-seħħ tar-Regolament attwali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diskriminazzjoni bejn investimenti ġodda taħt is-sistema ta’ eżenzjonijiet għandha tkun 
evitata. Eżenzjoinijiet mit-TPA li ngħataw diġà ssodisfaw il-kriterji stabbiliti fir-Regolament 
1228/2003. Biex ikun evitat tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u proċeduta ta’ ċirkwit għall-
eżenzjonijiet mogħtija sa issa, huwa meħtieġ li jkunu eżtizi b’mod espliċitu d-deċiżjonijiet 
attwali ta’ eżenzjoni mogħtija skond l-Artikolu 7 tar-Regolament 1228/2003 għall-Artikolu 8 
ġdid propost tad-Direttiva 2003/54 (separazzjoni tad-dritt tas-sid). 

Emenda 135
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Id-deroġi previsti fl-Artikolu 7(1) 
għandhom japplikaw b’mod awtomatiku 
għad-derogi mogħtija skond l-Artikolu 7 
tar-Regolament 1228/2003 fid-data tad-
dħul fis-seħħ tar-Regolament attwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diskriminazzjoni bejn investimenti ġodda taħt is-sistema ta’ eżenzjonijiet għandha tkun 
evitata. Eżenzjoinijiet mit-TPA li ngħataw diġà ssodisfaw il-kriterji stabbiliti fir-Regolament 
1228/2003. 

Emenda 136
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 -a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Iddaħħal l-Artikolu 7-a li ġej:
"Artikolu 7-a

Tneħħija ta’ l-ostakli amministrattivi biex 
tiżdied il-kapaċità

L-Istati Membri għandhom janalizzaw il-
proċeduri tagħhom bil-għan li 
jidentifikaw u jneħħu l-ostakli 
amministrattivi għaż-żieda tal-kapaċità fl-
interkonnetturi. L-Istati Membri 
għadhom jidentifikaw is-segmenti tax-
xibka li jridu jissaħħu biex tiżdied il-
kapaċità f’konformità ma’ l-objettiv ta’ 
integrazzjoni wiesgħa tas-suq.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nuqqas ta’ kapaċità transkonfinali hija ostaklu qawwi għall-integrazzjoni tas-swieq Ewropej 
tal-gass. Biex tisseddaq l-espansjoni tal-kapaċità transkonfinali, l-Istati Membri ta’ l-UE 
għandhom jintrabtu li jżidu l-kapaċità u jidentifikaw u jeliminaw l-ostakli amministrattivi biex 
isir dan. 

Emenda 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Artikolu 7a imneħħi
Swieq bl-imnut

Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' swieq bl-
imnut transkonfinali li jiffunzjonaw tajjeb 



AM\717090MT.doc 105/119 PE404.668v01-00

MT

u li jkunu trasparenti fuq skala reġjonali 
kif ukoll Ewropea, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġu definiti r-rwoli 
u r-responsabbiltajiet ta' l-operaturi ta’ 
sistema ta' trażmissjoni, ta' l-operaturi ta’ 
sistema ta' distribuzzjoni, tal-fornituri u l-
klijenti kif ukoll, jekk meħtieġ, ta’ 
parteċipanti oħrajn fis-suq, fir-rigward ta' 
arranġamenti kuntrattwali, impenn lejn 
il-klijenti, regoli dwar l-iskambju tad-dejta 
u l-issettiljar, il-proprjetà tad-dejta u r-
responsabbiltà dwar il-metraġġ. 

Dawn ir-regoli għandhom isiru pubbliċi, 
għandhom jiġu mfassla bil-għan li jiġi 
armonizzat l-aċċess għal klijenti bejn il-
fruntieri u għandhom jiġu soġġetti għal 
reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar l-armonizzazzjoni tas-suq bl-imnut għall-elettriku għandhom 
jitneħħew jew ikunu espressi unikament fil-proposta għad-direttiva li temenda d-direttiva 
2003/54/KE rigward ir-regoli komuni għas-suq intern fl-elettriku (COM/2007/0528 finali). Il-
proposta dwar il-boroż transkonfinali u l-aċċess għan-netwerks (COM 2007-531għandha 
tikkonċentra fuq is-swieq bl-ingrossa u s-sigurtà tal-forniment.

Emenda 138
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' swieq bl-
imnut transkonfinali li jiffunzjonaw tajjeb 
u li jkunu trasparenti fuq skala reġjonali kif 
ukoll Ewropea, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jiġu definiti r-rwoli u r-
responsabbiltajiet ta' l-operaturi ta’ sistema 
ta' trażmissjoni, ta' l-operaturi ta’ sistema 

Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' swieq li 
jiffunzjonaw tajjeb u li jkunu trasparenti 
fuq skala reġjonali kif ukoll Ewropea, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
definiti r-rwoli u r-responsabbiltajiet ta' l-
operaturi ta’ sistema ta' trażmissjoni, ta' l-
operaturi ta’ sistema ta' distribuzzjoni, tal-
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ta' distribuzzjoni, tal-fornituri u l-klijenti 
kif ukoll, jekk meħtieġ, ta’ parteċipanti 
oħrajn fis-suq, fir-rigward ta' arranġamenti 
kuntrattwali, impenn lejn il-klijenti, regoli 
dwar l-iskambju tad-dejta u l-issettiljar, il-
proprjetà tad-dejta u r-responsabbiltà dwar 
il-metraġġ. 

fornituri u l-klijenti kif ukoll, jekk meħtieġ, 
ta’ parteċipanti oħrajn fis-suq, fir-rigward 
ta' arranġamenti kuntrattwali, impenn lejn 
il-klijenti, regoli dwar l-iskambju tad-dejta 
u l-issettiljar, il-proprjetà tad-dejta u r-
responsabbiltà dwar il-metraġġ. 

Dawn ir-regoli għandhom isiru pubbliċi, 
għandhom jiġu mfassla bil-għan li jiġi 
armonizzat l-aċċess għal klijenti bejn il-
fruntieri u għandhom jiġu soġġetti għal 
reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji.

Dawn ir-regoli għandhom isiru pubbliċi u 
għandhom jiġu soġġetti għal reviżjoni mill-
awtoritajiet regolatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv ta’ swieq bl-imnut transkonfinali armonizzati m’huwiex meħtieġ għall-iżvilupp ta’ 
swieq bl-ingrossa reġjonali u Komunitarji li jiffunzjonaw tajjeb, li għandhom jibqgħu il-
prijorità. L-implikazzjonijiet ta’ tali objettiv regolatorju jeħtieġ li jkunu evalwati b’mod sħiħ, 
u l-ispejjeż u l-benefiċċji analizzati bil-galbu, minħabba li probabbilment ikun hemm spejjeż 
iżolati sinifikanti, li jgħelbu l-benefiċċji.

Emenda 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 7a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn ir-regoli għandhom isiru pubbliċi, 
għandhom jiġu mfassla bil-għan li jiġi 
armonizzat l-aċċess għal klijenti bejn il-
fruntieri u għandhom jiġu soġġetti għal 
reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji."

Dawn ir-regoli għandhom jiġu mfassla bil-
għan li jippromwovu u jissalvagwardjaw l-
aċċess għal klijenti bejn il-fruntieri. Ir-
regoli għandhom isiru pubbliċi wara 
skrutinju mill-awtoritajiet regolatorji."

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jibqgħu responsabbli għas-swieq ta’ l-utent tal-prodott finali u 
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għall-kundizzjonijiet qafas, inklużi dawk għall-operaturi tan-netwerk tad-distribuzzjoni.

Emenda 140
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn adattat, linji gwida li jipprovdu 
livell minimu ta’ armonizzazzjoni 
meħtieġa għalll-ilħiq ta’ l-għan ta’ dan ir-
Regolament ser jispeċifikaw ukoll: 

imneħħi

(a) dettalji dwar l-għoti ta' informazzjoni, 
skond il-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 5; 
(b) dettalji dwar il-kwistjonijiet tas-suq 
tal-bejgħ bl-imnut koperti bl-Artikolu 7a;
(c) dettalji dwar ir-regoli ta' konnessjoni li 
jiggvernaw ir-relazzjoni bejn l-operaturi 
ta’ sistema ta' trażmissjoni u l-klijenti li 
jiġu kkunettjati;
(d) dettalji dwar ir-regoli ta' 
interoperabbiltà;
(e) dettalji dwar regoli tal-kummerċ fl-
elettriku;
(f) dettalji dwar ir-regoli ta' enerġija ta' 
bilanċ u ta' riżerva li għandhom l-għan 
ta' aktar integrazzjoni tas-swieq ta' l-
enerġija ta' bilanċ u ta' riżerva;
(g) dettalji dwar regoli ta' inċentiv għall-
investiment inklużi s-sinjali ta' lokazzjoni;
(h) dettalji fuq is-suġġetti elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-firxa tat-trasferiment tas-setgħat lill-kummissjoni permezz tal-proċedura ta’ komitoloġija 
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m’hijiex adattata. B’mod partikulari fejn il-Kummissjoni qed tidħol f’territoju ġdid, id-
delegazzjoni tas-setgħat trid tkun ifformulata b’mod aktar preċiż rigward il-kontenut, l-għan 
u l-firxa.

Emenda 141
Werner Langen

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn adattat, linji gwida li jipprovdu 
livell minimu ta’ armonizzazzjoni 
meħtieġa għalll-ilħiq ta’ l-għan ta’ dan ir-
Regolament ser jispeċifikaw ukoll: 

3. Fejn adattat, linji gwida speċifiċi li 
jipprovdu livell minimu ta’ 
armonizzazzjoni meħtieġa għalll-ilħiq ta’ l-
għan ta’ dan ir-Regolament ser 
jispeċifikaw ukoll: 

(a) dettalji dwar l-għoti ta' informazzjoni, 
skond il-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 5; 

(a) dettalji dwar l-għoti ta' informazzjoni, 
skond il-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 5; 

(b) dettalji dwar il-kwistjonijiet tas-suq tal-
bejgħ bl-imnut koperti bl-Artikolu 7a;

(b) dettalji dwar il-kwistjonijiet tas-suq tal-
bejgħ bl-imnut koperti bl-Artikolu 7a;

(c) dettalji dwar ir-regoli ta' konnessjoni li 
jiggvernaw ir-relazzjoni bejn l-operaturi ta’ 
sistema ta' trażmissjoni u l-klijenti li jiġu 
kkunettjati;

(c) dettalji dwar ir-regoli ta' konnessjoni li 
jiggvernaw ir-relazzjoni bejn l-operaturi ta’ 
sistema ta' trażmissjoni u l-klijenti li jiġu 
kkunettjati;

(d) dettalji dwar ir-regoli ta' 
interoperabbiltà;

(d) dettalji dwar ir-regoli ta' 
interoperabbiltà;

(e) dettalji dwar regoli tal-kummerċ fl-
elettriku;
(f) dettalji dwar ir-regoli ta' enerġija ta' 
bilanċ u ta' riżerva li għandhom l-għan ta' 
aktar integrazzjoni tas-swieq ta' l-enerġija 
ta' bilanċ u ta' riżerva;

(e) dettalji dwar ir-regoli ta' enerġija ta' 
bilanċ u ta' riżerva – tkun meta tkun l-
introduzzjoni prijoritarja tal-kummerċ 
intraday -  li għandhom l-għan ta' aktar 
integrazzjoni tas-swieq ta' l-enerġija ta' 
bilanċ u ta' riżerva;

(g) dettalji dwar regoli ta' inċentiv għall-
investiment inklużi s-sinjali ta' lokazzjoni;

(f) dettalji dwar regoli ta' inċentiv għall-
investiment inklużi s-sinjali ta' lokazzjoni;

(h) dettalji fuq is-suġġetti elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

(g) dettalji fuq is-suġġetti elenkati fl-
Artikolu 2c(3).
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-firxa tat-trasferiment tas-setgħat lill-kummissjoni permezz tal-proċedura ta’ komitoloġija 
m’hijiex adattata. B’mod partikulari fejn il-Kummissjoni qed tidħol f’territoju ġdid – bħal fil-
każ tal-kummerċ bl-ingrossa ta’l-elettriku -  id-delegazzjoni tas-setgħat trid tkun ifformulata 
b’mod aktar preċiż rigward il-kontenut, l-għan u l-firxa.

Skond il-linji gwida dwar il-ġestjoni tal-problemi stabbiliti fuq il-bażi ta’ dan l-Artikolu u issa 
fis-seħħ, hemm rekwiżit mill-1 ta’ Jannar 2008 li jkun intodott il-kummerċ transkonfinali 
intraday. 

Emenda 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dettalji dwar il-kwistjonijiet tas-suq 
tal-bejgħ bl-imnut koperti bl-Artikolu 7a;

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar l-armonizzazzjoni tas-suq bl-imnut għall-elettriku għandhom 
jitneħħew jew ikunu espressi unikament fil-proposta għad-direttiva li temenda d-direttiva 
2003/54/KE rigward ir-regoli komuni għas-suq intern fl-elettriku (COM/2007/0528 finali). Il-
proposta dwar il-boroż transkonfinali u l-aċċess għan-netwerks (COM 2007-531għandha 
tikkonċentra fuq is-swieq bl-ingrossa u s-sigurtà tal-forniment.
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Emenda 143
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dettalji dwar il-kwistjonijiet tas-suq 
tal-bejgħ bl-imnut koperti bl-Artikolu 7a;

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv ta’ swieq bl-imnut transkonfinali armonizzati m’huwiex meħtieġ għall-iżvilupp ta’ 
swieq bl-ingrossa reġjonali u Komunitarji li jiffunzjonaw tajjeb, li għandhom jibqgħu il-fokus 
ta’ dan ir-Regolament. Proposti ta’ l-aħjar prattika spiss ikunu aħjar minn linji gwida formali 
fil-qasam tal-bejgħ bl-imnut, li b’mod ġenerali huwa kwistjoni ta’ sussidjarjetà. 

Emenda 144
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) dettalji dwar regoli tal-kummerċ fl-
elettriku;

imneħħi

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-firxa tat-trasferiment tas-setgħat lill-kummissjoni permezz tal-proċedura ta’ komitoloġija 
m’hijiex adattata. B’mod partikulari fejn il-Kummissjoni qed tidħol f’territoju ġdid – bħal fil-
każ tal-kummerċ bl-ingrossa ta’l-elettriku -  id-delegazzjoni tas-setgħat trid tkun ifformulata 
b’mod aktar preċiż rigward il-kontenut, l-għan u l-firxa.
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Skond il-linji gwida dwar il-ġestjoni tal-problemi stabbiliti fuq il-bażi ta’ dan l-Artikolu u issa 
fis-seħħ, hemm rekwiżit mill-1 ta’ Jannar 2008 li jkun intodott il-kummerċ transkonfinali 
intraday. 

Emenda 145
Paul Rübig

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) dettalji dwar regoli tal-kummerċ fl-
elettriku;

imneħħi

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-provvediment ta’ linji gwida jew kodiċijiet għandu jitneħħa.

Emenda 146
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) dettalji dwar ir-regoli ta' enerġija ta' 
bilanċ u ta' riżerva li għandhom l-għan ta' 
aktar integrazzjoni tas-swieq ta' l-enerġija 
ta' bilanċ u ta' riżerva;

(f) dettalji dwar ir-regoli ta' enerġija ta' 
bilanċ u ta' riżerva li għandhom l-għan  -
tkun meta tkun l-introduzzjoni prijoritarja 
tal-kummerċ intraday - ta' aktar 
integrazzjoni tas-swieq ta' l-enerġija ta' 
bilanċ u ta' riżerva;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-firxa tat-trasferiment tas-setgħat lill-kummissjoni permezz tal-proċedura ta’ komitoloġija 
m’hijiex adattata. B’mod partikulari fejn il-Kummissjoni qed tidħol f’territoju ġdid – bħal fil-
każ tal-kummerċ bl-ingrossa ta’l-elettriku -  id-delegazzjoni tas-setgħat trid tkun ifformulata 
b’mod aktar preċiż rigward il-kontenut, l-għan u l-firxa.

Skond il-linji gwida dwar il-ġestjoni tal-problemi stabbiliti fuq il-bażi ta’ dan l-Artikolu u issa 
fis-seħħ, hemm rekwiżit mill-1 ta’ Jannar 2008 li jkun intodott il-kummerċ transkonfinali 
intraday. 

Emenda 147
Paul Rübig

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) dettalji dwar regoli ta' inċentiv għall-
investiment inklużi s-sinjali ta' lokazzjoni;

imneħħi

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni għal dawk li jissejħu sinjali ta’ lokazzjoni għan-netwerks ta’ l-enerġija diġà 
qiegħda fl-Artikolu 8(2). Għaldaqstant m’hemmx ħtieġa għal provvediment ieħor għall-
adozzjoni ta’ linji gwida.

Emenda 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) dettalji fuq is-suġġetti elenkati fl- imneħħi
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Artikolu 2c(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm provvediment fl-Artikolu 2e(3) għall-adozzjoni ta’ linji gwida skond l- Artikolu 2c(3). 
Minħabba li l-linji gwida l-oħra msemmija fl-Artikolu 8(1) jistgħu jkunu emendati biss mill-
Kummissjoni imma mhux adattati, ir-referenza għar-raġunijiet sistematiċi fl-Artikolu 8 
għandhom jitneħħew.

Emenda 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) dettalji fuq is-suġġetti elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Temi elenkati fl-Artikolu 2c (3) m’għandhomx ikunu inklużi fil-Linji Gwida kif deskritti fl-
Artikolu 8.

Emenda 150
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a.. Fejn ikun adattat u wara proposta 
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mill-Aġenzija skond l-Artikolu 2e(1), il-
Kummissjoni tista’ tadotta Linji Gwida 
Strateġiċi fl-oqsma elenkati fl-Artikolu
2c(3) u (5) bħala bażi għan-Netwerk 
Ewropew ta' Operaturi ta’ Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku biex jiżviluppa 
abbozz ta’ kodiċijiet btekniċi ddettaljati 
msemmija fl- Artikolu 2c(3) u l-abbozz ta’ 
pjan ta’ investiment ta’ 10 snin msemmi 
fl-Artikolu 2c(5).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala konsegwenza għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 2e, Artikolu 8 għandu jirreeferi 
wkoll għall-possibilità li jkunu adottati “Linji Gwida Starteġiċi” skond l-istess ġroċedura kif 
linji gwida oħra huma stabbiliti fir-Regolament. Għaldaqstant dan jeħtieġ iż-żieda ta’
paragrafu 3a f’dan l-Artikolu. Il-lista ta’ linji gwida attwali f’dan l-Artikolu teħtieġ skrutinju 
fid-dawl tal-11-il oqsma.

Emenda 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
fuq il-kwistjonijiet elenkati fil-paragrafi 1 
sa 3. Tista’ temenda l-linji gwida 
msemmija fil-paragrafu 4, skond il-
prinċipji stipulati fl-Artikoli 5 u 6, b’mod 
partikolari biex tinkludi linji gwida 
dettaljati fuq il-metodoloġiji ta’ 
allokazzjoni ta’ kapaċità applikati fil-
prattika u biex tiżgura li mekkaniżmi ta’ 
tmexxija ta’ konġestjoni jevolvu 
b’manjieri kompatibbli ma’ l-għanijiet 
tas-suq intern. Meta xieraq, waqt li jkunu 
qegħdin isiru dawn l-emendi għandhom 
jiġu stabbiliti regoli komuni dwar is-

5. L-Aġenzija għandha tadotta linji gwida 
skond l-Artikolu 2da.
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sigurtà minima u standards operazzjonali 
għall-użu u t-tħaddim tan-network, li 
hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5(2).
Dawk il-miżuri ddisinnjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi inter alia 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 13(2).
Meta tkun qiegħda tadotta jew temenda 
linji gwida, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li huma jipprovdu lanqas grad ta' 
armonizzazzjoni meħtieġa biex jintlaħqu 
l-għanjiet ta' dan ir-Regolament u ma 
jmorrux lil hinn minn dak li huwa 
meħtieġ għal dak il-għan.
Meta tkun qiegħda tadotta jew temenda 
linji gwida, il-Kummissjoni għandha 
tindika x'azzjonijiet tkun ħadet dwar il-
konformità ta' regoli f'pajjiżi terzi, li 
jifformaw parti mis-sistema Ewropea ta' l-
elettriku, mal-linji gwida kkonċernati.
Meta tadotta dawn il-linji gwida għall-
ewwel darba, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li jkopru f'miżura waħda 
abbozzata għall-inqas il-kwistjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1(a) u (d), u fil-
paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun konsistenti mal-loġika li l-Aġenzija hija responsabbli għall-iżvilupp, u wara 
konsultazzjonijiet estensivi, għall-adozzjoni ta’ dawn il-linji gwida.

Emenda 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 8 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista tadotta linji gwida fuq 
il-kwistjonijiet elenkati fil-paragrafi 1 sa 3. 
Tista’ temenda l-linji gwida msemmija fil-
paragrafu 4, skond il-prinċipji stipulati fl-
Artikoli 5 u 6, b’mod partikolari biex 
tinkludi linji gwida dettaljati fuq il-
metodoloġiji ta’ allokazzjoni ta’ kapaċità 
applikati fil-prattika u biex tiżgura li 
mekkaniżmi ta’ tmexxija ta’ konġestjoni 
jevolvu b’manjieri kompatibbli ma’ l-
għanijiet tas-suq intern. Meta xieraq, waqt 
li jkunu qegħdin isiru dawn l-emendi 
għandhom jiġu stabbiliti regoli komuni 
dwar is-sigurtà minima u standards 
operazzjonali għall-użu u t-tħaddim tan-
network, li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 5(2).

Il-Kummissjoni tista temenda linji gwida 
fuq il-kwistjonijiet elenkati fil-paragrafi 1 
sa 3. Tista’ temenda l-linji gwida 
msemmija fil-paragrafu 4, skond il-
prinċipji stipulati fl-Artikoli 5 u 6, b’mod 
partikolari biex tinkludi linji gwida 
dettaljati fuq il-metodoloġiji ta’ 
allokazzjoni ta’ kapaċità applikati fil-
prattika u biex tiżgura li mekkaniżmi ta’ 
tmexxija ta’ konġestjoni jevolvu b’manjieri 
kompatibbli ma’ l-għanijiet tas-suq intern. 
Meta xieraq, waqt li jkunu qegħdin isiru 
dawn l-emendi għandhom jiġu stabbiliti 
regoli komuni dwar is-sigurtà minima u 
standards operazzjonali għall-użu u t-
tħaddim tan-network, li hemm referenza 
għalihom fl-Artikolu 5(2).

Dawk il-miżuri ddisinnjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi inter alia 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 13(2).

Dawk il-miżuri ddisinnjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi inter alia 
jissupplimentawh għandhom jiġu emendati
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 13(2).

Meta tkun qiegħda tadotta jew temenda 
linji gwida, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li huma jipprovdu lanqas grad ta' 
armonizzazzjoni meħtieġa biex jintlaħqu l-
għanjiet ta' dan ir-Regolament u ma 
jmorrux lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
għal dak il-għan.

Meta tkun qiegħda temenda linji gwida, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li huma 
jipprovdu lanqas grad ta' armonizzazzjoni 
meħtieġa biex jintlaħqu l-għanjiet ta' dan 
ir-Regolament u ma jmorrux lil hinn minn 
dak li huwa meħtieġ għal dak il-għan.

Meta tkun qiegħda tadotta jew temenda 
linji gwida, il-Kummissjoni għandha 
tindika x'azzjonijiet tkun ħadet dwar il-
konformità ta' regoli f'pajjiżi terzi, li 
jifformaw parti mis-sistema Ewropea ta' l-
elettriku, mal-linji gwida kkonċernati.

Meta tkun qiegħda temenda linji gwida, il-
Kummissjoni għandha tindika x'azzjonijiet 
tkun ħadet dwar il-konformità ta' regoli 
f'pajjiżi terzi, li jifformaw parti mis-sistema 
Ewropea ta' l-elettriku, mal-linji gwida 
kkonċernati.

Meta tadotta dawn il-linji gwida għall-
ewwel darba, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li jkopru f'miżura waħda 
abbozzata għall-inqas il-kwistjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1(a) u (d), u fil-
paragrafu 2."
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta suppost tiżgura li l-linji gwida jkunu adottati fi proċess xieraq mill-Parlament u l-
Kunsill. It-trasferiment tas-setgħat lill-Kummissjoni għandu jibqa’ limitat għall-aġġustamenti 
meħtieġa.

Emenda 153
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Artikolu 12(1)għandu jinmbidel 
b’dan li ġej:
1. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom il-kompetenza li 
jiżguraw b’mod effettiv il-konformità ma’ 
dan ir-Regolament billi jipprovdulhom, 
jew awtoritajiet oħra, il-kompetenzi legali 
biex joħorġu ordnijiet ta’ konformità u 
jimponu multi effettivi, dissważivi u 
proporzjonati. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa 
mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2010 
u għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien dwar kwalunkwe emenda 
sussegwenti li taffetwahom.  

Or. en

(Ibiddel il-kliem tal-paragrafu 1, Artikolu 12 tar-Regolament (KE) 1228/2003)

Ġustifikazzjoni

Skond il-Kunsill Ewropew tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija, l-istat attwali ta’ l-implimentazzjoni 
tar-Regolament 1228/2003 juri nuqqasijiet minħabba n-nuqqas ta’ sanzjonijiet effettivi 
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implimentati mill-Istati Membri. L-użu effettiv tas-setgħat ta’ l-infurzar tar-regolaturi għandu 
jkun żgurat biex in-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti tar-Regolament ikun issanzjonat. 

Emenda 154
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1228/2003
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Artikolu 12(1) għandu jinbidel b’dan 
li ġej:
1. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet regolatorji 
imwaqqfa skond l-Artikolu 2 tad-Direttiva
2003/54/KE għandhom il-kompetenza li 
jiżguraw b’mod effettiv il-konformità ma’ 
dan ir-Regolament billi jipprovdulhom, 
jew awtoritajiet oħra, il-kompetenzi legali 
biex joħorġu ordnijiet ta’ konformità u 
jimponu multi effettivi, dissważivi u 
proporzjonati. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa 
mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2010 
u għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien dwar kwalunkwe emenda 
sussegwenti li taffetwahom.

Or. en

(Changes wording of paragrafu 1, Artikolu 12 of Regulation (EC) 1228/2003)

Ġustifikazzjoni

L-istat attwali ta’ l-implimentazzjoni tar-Regolament 1228/2003 juri nuqqasijiet minħabba n-
nuqqas ta’ sanzjonijiet effettivi implimentati mill-Istati Membri. Il-Florence Forum esprima
tħassib serju dwar il-firxa limitata li fiha l-awtoritrajiet regolatorji qed jagħmlu użu mis-
setgħat tagħhom biex jissanzjonaw in-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament. M’għandux ikun hemm spazju għan-negozjati fil-każi ta’ nuqqas ta’ konformità 
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u r-regolaturi għandu jkollhom is-setgħa li jagħmlu użu effettiv mis-setgħa ta’ l-infurzar 
tagħhom.
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