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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Rapporteur jilqa' l-linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea proposti mill-
Kummissjoni Ewropea.

Kif iddikjarat mill-Kummissjoni, din l-inizjattiva tidentifika, għall-perjodu li jwassal għall-
2020 u wara, għadd limitat ta’ kurituri u oqsma prijoritarji trans-Ewropej li jkopru n-netwerks 
tal-elettriku u l-gass kif ukoll l-infrastruttura tat-trasport taż-żejt u d-diossidu tal-karbonju, li 
għalihom hemm l-ikbar ħtieġa ta’ azzjoni fl-Unjoni Ewropea. Imbagħad hija għandha l-għan 
li timplimenta dawn il-prijoritajiet billi: 

1. tissimplifika l-proċeduri għall-għoti tal-permessi biex jitnaqqas b’mod sinifikanti d-
dewmien tagħhom f’dak li jirrigwarda l-proġetti ta’ interess komuni u biex jiżdiedu l-
parteċipazzjoni u l-aċċettazzjoni tal-pubbliku fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-proġetti; 

2. tiffaċilita t-trattament regolatorju ta' proġetti ta’ interess komuni fl-elettriku u l-gass 
billi l-ispejjeż jiġu allokati abbażi tal-benefiċċji pprovduti u billi jiġi żgurat li d-dħul 
permess ikun konformi mar-riskji meħuda; 

3. tiżgura l-implimentazzjoni tal-proġetti ta’ interess komuni billi jiġi provdut l-appoġġ 
finanzjarju bbażat fuq is-suq u dirett tal-UE neċessarju. Fir-rigward ta' dan tal-aħħar, 
il-proposta tipprovdi l-bażi għall-eliġibbiltà ta’ proġetti ta' interess komuni għall-
għajnuna finanzjarja tal-UE taħt il-Faċilità “Nikkollegaw l-Ewropa”, li hija suġġetta 
għal proposta leġiżlattiva separata. 

L-emendi huma intiżi sabiex jispeċifikaw ċerti kunċetti tar-Regolament u jiżguraw aktar 
konsistenza ma' testi leġiżlattivi oħra tal-UE – b'mod partikolari dawk relatati mal-
valutazzjoni tal-impatt ambjentali u mal-fondi strutturali – kif ukoll mal-Istrateġija UE2020 
(peress li din tal-aħħar għandha ċerti miri interkonnessi fil-qasam tal-enerġija u l-klima) u ma' 
xenarji ta' żvilupp rilevanti oħra bħal dawk imressqa fil-Pjan Direzzjonali 2050. 
Fid-dawl tal-insuffiċjenza tal-fondi disponibbli tal-UE għall-appoġġ tal-isforzi finanzjarji 
enormi meħtieġa biex jiġu implimentati l-proġetti ta' interess komuni, l-emendi huma intiżi 
sabiex jiżguraw li s-settur privat se jassumi l-parti ekwa tiegħu fil-finanzjament tagħhom.

Fattur essenzjali tar-Regolament huwa l-analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji.  Ir-Rapporteur 
jissuġġerixxi li jiġu żviluppati d-dispożizzjonijiet imniżżla fl-Anness li jiddeskrivi l-
metodoloġija billi jingħata aktar dettall tal-indikaturi relatati mal-ispejjeż u l-benefiċċji.  Fid-
dawl tat-tul taż-żmien twil tal-kalendarju ta' implimentazzjoni tal-proġetti u taċ-ċiklu ta' ħajja 
previst tagħhom, ir-rati ta' skont applikati fil-kalkolu ta' dawn il-parametri huma ta' 
importanza kbira. Għalhekk, qed jiġi propost li l-Kummissjoni tħabbar b'mod regolari r-rati ta' 
skont li għandu jittieħed kont tagħhom. Barra min hekk, sabiex jiġu riflessi l-esternalitajiet 
speċifiċi ta' kull proġett, primjum ta' riskju stabbilit mill-promoturi tal-proġett 
b'konsultazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti se jiżdied mar-rati ta' skont. Dan il-metodu 
se joffri lill-partijiet interessati rilevanti, speċjalment liċ-ċittadini fil-viċinat tal-proġetti, 
b'inċentiva biex jieħdu sehem fid-diskussjoni.

Qabel ma jissottomettu l-metodoloġija rispettiva tagħhom għal analiżi armonizzata tal-
ispejjeż u l-benefiċċji għas-sistema tal-enerġija kollha fuq livell tal-UE kollha kemm hi, 
kemm in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Elettriku kif 
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ukoll tal-Gass se jkollhom iqisu l-kontribut mogħti lilhom mill-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent u n-Netwerk Ewropew ta' Osservazzjoni għall-Iżvilupp u l-Koeżjoni Territorjali. 
B'hekk, iktar 'il fuq mill-metodoloġija, se jiġu internalizzati l-parametri relatati mal-ippjannar 
ambjentali u l-ġestjoni tat-territorju. 

Il-kontenut tar-rapport ġie estiż sabiex jinkludi informazzjoni bħall-kontribut tal-fondi 
strutturali għall-implimentazzjoni tal-proġett u reġistrazzjoni tal-ispejjeż mġarrba meta 
mqabbla mal-istima inizjali tagħhom.

Jekk l-ispejjeż attwali jaqbżu b'20% l-ispejjeż stmati, il-Kummissjoni se jkollha l-opportunità 
tneħħi l-proġett ikkonċernat mil-lista ta' proġetti eliġibbli.

Ir-Rapporteur iqis li l-inklużjoni fil-pjan ta' għaxar snin ta' żvilupp tan-netwerk ma għandhiex 
tkun kundizzjoni li trid tiġi sodisfatta sabiex il-proġett jitqies li huwa ta' "interess komuni".

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament japplika mingħajr 
preġudizzju għal: 
– id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-
27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti 
ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent1;
– id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 
2001 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
pjanijiet u programmi fuq l-ambjent2;
– id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 
2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma3;
– id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
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selvaġġa4;
– id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ 
Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni 
tal-għasafar selvaġġi5; 
– il-Konvenzjoni ta’ Aarhus u
– l-Konvenzjoni ta' Espoo
____________________

1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40
2 OJ L 197, 26.1.2010, p. 30.
3 OJ L 327, 26.1.2010, p. 1.
4 ĠU L 206, 22.7.1992, p.7.
5 ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika li l-leġiżlazzjonijiet l-oħra tal-UE xorta waħda se japplikaw .

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-proġett juri vijabbiltà ekonomika, 
soċjali u ambjentali; u

(b) il-proġett juri sostenibbiltà ekonomika, 
soċjali u ambjentali; u

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'dan il-kuntest, it-terminu "vijabbiltà" ma għandu l-ebda tifsira reali u għandu jiġi sostitwit 
bit-terminu "sostenibbiltà"
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-klassifikazzjoni tal-proġetti li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-istess prijorità, għandha tingħata wkoll 
l-attenzjoni dovuta lill-urġenza ta’ kull 
wieħed mill-proġetti proposti sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-enerġija 
li huma l-integrazzjoni tas-suq u l-
kompetizzjoni, is-sostenibbiltà u s-sigurtà
tal-provvista, l-għadd ta’ Stati Membri 
milquta minn kull proġett propost, u l-
kumplimentarjetà tiegħu fir-rigward ta’ 
proġetti oħra proposti. Għall-proġetti li 
jaqgħu fil-kategorija stabbilita fil-punt 1(e) 
tal-Anness II, għandha tingħata wkoll 
attenzjoni lil għadd ta’ utenti milquta mill-
proġett, il-konsum annwali tal-enerġija u s-
sehem ta’ ġenerazzjoni minn riżorsi mhux 
spedibbli fiż-żona koperta minn dawn l-
utenti.

4. Fil-klassifikazzjoni tal-proġetti li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-istess prijorità, għandha tingħata wkoll 
l-attenzjoni dovuta lill-urġenza ta’ kull 
wieħed mill-proġetti proposti sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-enerġija 
li huma l-integrazzjoni u l-kompetizzjoni 
tas-suq, is-sostenibbiltà, is-sigurtà tal-
provvista u l-flessibbiltà tas-sistema, l-
għadd ta’ Stati Membri milquta minn kull 
proġett propost, u l-kumplimentarjetà 
tiegħu fir-rigward ta’ proġetti oħra 
proposti. Għall-proġetti li jaqgħu fil-
kategorija stabbilita fil-punt 1(e) tal-
Anness II, għandha tingħata wkoll 
attenzjoni lil għadd ta’ utenti milquta mill-
proġett, il-konsum annwali tal-enerġija u s-
sehem ta’ ġenerazzjoni minn riżorsi mhux 
spedibbli fiż-żona koperta minn dawn l-
utenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura l-konsistenza mal-Artikolu 4(2)(a) fejn l-flessibbiltà tas-sistema hija 
kriterju li għandu jiġi applikat.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-klassifikazzjoni tal-proġetti li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-istess prijorità, għandha tingħata wkoll 
l-attenzjoni dovuta lill-urġenza ta’ kull 
wieħed mill-proġetti proposti sabiex 

4. Fil-klassifikazzjoni tal-proġetti li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-istess prijorità, għandha tingħata wkoll 
l-attenzjoni dovuta lill-urġenza ta’ kull 
wieħed mill-proġetti proposti sabiex 
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jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-enerġija 
li huma l-integrazzjoni tas-suq u l-
kompetizzjoni, is-sostenibbiltà u s-sigurtà 
tal-provvista, l-għadd ta’ Stati Membri 
milquta minn kull proġett propost, u l-
kumplimentarjetà tiegħu fir-rigward ta’ 
proġetti oħra proposti. Għall-proġetti li 
jaqgħu fil-kategorija stabbilita fil-punt 1(e) 
tal-Anness II, għandha tingħata wkoll 
attenzjoni lil għadd ta’ utenti milquta mill-
proġett, il-konsum annwali tal-enerġija u s-
sehem ta’ ġenerazzjoni minn riżorsi mhux 
spedibbli fiż-żona koperta minn dawn l-
utenti.

jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-enerġija 
li huma l-integrazzjoni u l-kompetizzjoni 
tas-suq, is-sostenibbiltà u s-sigurtà tal-
provvista, kif ukoll il-mira rilevanti tal-
istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-
impjiegi, l-għadd ta’ Stati Membri milquta 
minn kull proġett propost, u l-
kumplimentarjetà tiegħu fir-rigward ta’ 
proġetti oħra proposti. Għall-proġetti li 
jaqgħu fil-kategorija stabbilita fil-punt 1(e) 
tal-Anness II, għandha tingħata wkoll 
attenzjoni lil għadd ta’ utenti milquta mill-
proġett, il-konsum annwali tal-enerġija u s-
sehem ta’ ġenerazzjoni minn riżorsi mhux 
spedibbli fiż-żona koperta minn dawn l-
utenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti għandhom jintgħażlu fuq il-bażi tal-kontribut tagħhom għall-ksib tal-istrateġija 
globali UE2020, speċjalment il-mira tagħha li tikkonsisti f'żieda ta' 20% tal-parti tas-sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli fil-konsum tal-enerġija finali.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-klassifikazzjoni tal-proġetti li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-istess prijorità, għandha tingħata wkoll 
l-attenzjoni dovuta lill-urġenza ta’ kull 
wieħed mill-proġetti proposti sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-enerġija 
li huma l-integrazzjoni tas-suq u l-
kompetizzjoni, is-sostenibbiltà u s-sigurtà 
tal-provvista, l-għadd ta’ Stati Membri 
milquta minn kull proġett propost, u l-
kumplimentarjetà tiegħu fir-rigward ta’ 
proġetti oħra proposti. Għall-proġetti li 
jaqgħu fil-kategorija stabbilita fil-punt 1(e) 
tal-Anness II, għandha tingħata wkoll 
attenzjoni lil għadd ta’ utenti milquta mill-

4. Fil-klassifikazzjoni tal-proġetti li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-istess prijorità, għandha tingħata wkoll 
l-attenzjoni dovuta lill-urġenza ta’ kull 
wieħed mill-proġetti proposti sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-enerġija 
li huma l-integrazzjoni u l-kompetizzjoni 
tas-suq, is-sostenibbiltà u s-sigurtà tal-
provvista, l-għadd ta’ Stati Membri milquta 
minn kull proġett propost, u l-
kumplimentarjetà tiegħu fir-rigward ta’ 
proġetti oħra proposti. Se jitqiesu l-
indikaturi li hemm riferiment għalihom 
fil-punt 5 tal-Anness V li jippermettu 
analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż tal-
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proġett, il-konsum annwali tal-enerġija u s-
sehem ta’ ġenerazzjoni minn riżorsi mhux 
spedibbli fiż-żona koperta minn dawn l-
utenti.

proġett. Għal dan l-għan, dawn l-
indikaturi jistgħu jitniżżlu f'qafas 
armonizzat stabbilit mill-Kummissjoni.
Għall-proġetti li jaqgħu fil-kategorija 
stabbilita fil-punt 1(e) tal-Anness II, 
għandha tingħata wkoll attenzjoni lil għadd 
ta’ utenti milquta mill-proġett, il-konsum 
annwali tal-enerġija u s-sehem ta’ 
ġenerazzjoni minn riżorsi mhux spedibbli 
fiż-żona koperta minn dawn l-utenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni għandha tqis l-indikaturi mniżżla fl-Anness V minħabba raġunijiet ta' 
konsistenza. Sabiex ikollha ħarsa ġenerali li tippermettilha li tagħmel paragun aħjar bejn il-
proġetti, il-Kummissjoni tista' tarmonizza l-indikaturi u l-mod ta' kif jiġu ppreżentati.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk l-iżvilupp tal-ispejjeż huwiex 
konformi mal-istimi tal-ispejjeż fil-pjan 
ta' implimentazzjoni;

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) il-kontribut tal-fondi strutturali 
għall-implimentazzjoni tal-proġett. 

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-proġett ma jibqax inkluż fil-pjan ta’ 
għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni fil-pjan ta' għaxar snin ta' żvilupp tan-netwerk ma għandhiex tkun kundizzjoni li 
trid tiġi sodisfatta sabiex il-proġett jitqies li għandu interess komuni. Altrimenti, il-proġetti 
potenzjali li jġibu magħhom valur miżjud Ewropew sinifikanti iżda li ma jinteressawx tal-
anqas wieħed mill-Istati Membri kkonċernati qatt ma kienu jiġu implimentati.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) L-ispejjez imġarrba jaqbżu bi 30% l-
ispejjeż stmati fil-pjan ta' 
implimentazzjoni għall-istess perjodu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda, il-Kummissjoni tista' tneħħi mil-lista 
l-proġett li għalih l-ispejjeż qed jiżdiedu aktar malajr milli previst. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
rapport kull sena lill-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u 
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Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni 
fuq il-bażi tal-informazzjoni relatata mal-
paragrafi 2 sa 7. 

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, l-ENTSO għall-Elettriku u 
l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jissottomettu lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni l-metodoloġija rispettiva 
tagħhom, inkluż fuq l-immudellar tan-
netwerk u tas-suq, għal analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż ta’ sistema tal-
enerġija armonizzata li taqa’ fil-kategoriji 
msemmija fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II. Il-metodoloġija għandha tiġi 
elaborata f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fl-Anness V.

1. Fi żmien xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, l-ENTSO għall-Elettriku u 
l-ENTSO għall-Gass wara li jqisu bis-sħiħ 
il-kummenti magħmula mill-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent (EEA) u n-
Netwerk Ewropew ta' Osservazzjoni għall-
Iżvilupp u l-Koeżjoni Territorjali 
(ESPON) għandhom jissottomettu lill-
Aġenzija u lill-Kummissjoni l-
metodoloġija rispettiva tagħhom, inkluż 
fuq l-immudellar tan-netwerk u tas-suq, 
għal analiżi armonizzata tal-benefiċċji u l-
ispejjeż ta’ sistema tal-enerġija fil-livell tal-
Unjoni għal proġetti ta' interess komuni li 
jaqgħu fil-kategoriji msemmija fil-
punti 1(a) sa (d) u 2 tal-Anness II. Il-
metodoloġija għandha tiġi elaborata 
f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fl-
Anness V.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti tal-opportunità lill-EEA u lill-ESPON sabiex jagħmlu l-kummenti tagħhom dwar il-
metodoloġija se tippermetti l-internalizzazzjoni ta' kwistjonijiet bikrija bħall-ġestjoni tat-
territorju u kwistjonijiet ambjentali. 
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, l-ENTSO għall-Elettriku u 
l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jissottomettu lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni l-metodoloġija rispettiva 
tagħhom, inkluż fuq l-immudellar tan-
netwerk u tas-suq, għal analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż ta’ sistema tal-
enerġija armonizzata li taqa’ fil-kategoriji 
msemmija fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II. Il-metodoloġija għandha tiġi 
elaborata f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fl-Anness V.

1. Fi żmien xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, l-ENTSO għall-Elettriku u 
l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jissottomettu lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni l-metodoloġija rispettiva 
tagħhom, inkluż fuq l-immudellar tan-
netwerk u tas-suq, għal analiżi armonizzata
tal-benefiċċji u l-ispejjeż ta’ sistema tal-
enerġija fil-livell tal-Unjoni fix-xenarji 
rilevanti ta' żvilupp għal proġetti ta' 
interess komuni li jaqgħu fil-kategoriji 
msemmija fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II. Il-metodoloġija għandha tiġi 
elaborata f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fl-Anness V.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-metodoloġija għandha tiġi applikata 
għall-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż taħt 
il-pjanijiet ta’ għaxar snin sussegwenti 
kollha għall-iżvilupp tan-netwerks tal-
elettriku jew tal-gass żviluppati mill-
ENTSOs għall-Elettriku u għall-Gass skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament 
(KE) 714/2009 u r-Regolament 
(KE) 715/2009.

7. Il-metodoloġija għandha tiġi applikata 
għall-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż taħt 
il-pjanijiet ta’ għaxar snin sussegwenti 
kollha għall-iżvilupp tan-netwerks tal-
elettriku jew tal-gass żviluppati mill-
ENTSOs għall-Elettriku u għall-Gass skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) 
714/2009 u r-Regolament (KE) 715/2009, 
u r-riżultati prinċipali tal-analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż fix-xenarji rilevanti 
għandhom jiġu inklużu fil-proċess ta' 
konsultazzjoni u fir-rappurtar finali tal-
pjanijiet ta’ għaxar snin għall-iżvilupp
tan-netwerks.
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Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ispejjeż tal-investiment marbuta ma’ 
proġett ta’ interess komuni li jaqa' fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 
tal-Anness II għandhom jiġu koperti mill-
operatur(i) tas-sistema tat-trażmissjoni tal-
Istat(i) Membru/i li l-proġett 
jipprovdilu/hom impatt pożittiv nett, u 
għandhom jitħallsu mill-utenti tan-
netwerks permezz ta’ tariffi għall-aċċess 
għan-netwerks.

1. L-ispejjeż tal-investiment marbuta ma’ 
proġett ta’ interess komuni li jaqa' fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (e) u 2 
tal-Anness II għandhom jiġu koperti mill-
operatur(i) tas-sistema tat-trażmissjoni tal-
Istat(i) Membru/i li l-proġett 
jipprovdilu/hom impatt pożittiv nett, u 
għandhom jitħallsu mill-utenti tan-
netwerks permezz ta’ tariffi għall-aċċess 
għan-netwerks.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promotur(i) ta’ proġett ta’ interess 
komuni li jaqa'/jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II għandu/hom iżommu l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kkonċernati infurmati regolarment bil-
progress ta’ dak il-proġett u l-
identifikazzjoni tal-ispejjeż u l-impatti 
assoċjati miegħu. Hekk kif proġett ta’ 
interess komuni magħżul skont l-Artikolu 3 
u li jaqa’ fil-kategoriji stabbiliti fil-
punti 1(a) sa (d) u 2 tal-Anness II ikun 
laħaq biżżejjed maturità, il-promotur ta’ 
proġett għandu jissottometti talba ta’ 
investiment, inkluża allokazzjoni tal-
ispejjeż transkonfinali, lill-awtoritajiet 

Il-promotur(i) ta’ proġett ta’ interess 
komuni li jaqa'/jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1(a) sa (e) u 2 tal-
Anness II għandu/hom iżommu l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kkonċernati infurmati regolarment bil-
progress ta’ dak il-proġett u l-
identifikazzjoni tal-ispejjeż u l-impatti 
assoċjati miegħu. Hekk kif proġett ta’ 
interess komuni magħżul skont l-Artikolu 3 
u li jaqa’ fil-kategoriji stabbiliti fil-
punti 1(a) sa (e) u 2 tal-Anness II ikun 
laħaq biżżejjed maturità, il-promotur ta’ 
proġett għandu jissottometti talba ta’ 
investiment, inkluża allokazzjoni tal-
ispejjeż transkonfinali, lill-awtoritajiet 
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regolatorji nazzjonali rilevanti, 
akkompanjata minn dawn li ġejjin:

regolatorji nazzjonali rilevanti, 
akkompanjata minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-ispejjeż ta' proġett huma inklużi 
fit-tariffi tan-netwerk, id-dħul mill-
imposta ta' tariffa fil-każ ta' konġestjoni 
fuq il-linji tat-trażmissjoni inklużi fil-
proġett għandhom jitnaqqsu mit-tariffi 
tan-netwerk. Fl-allokazzjoni tad-dħul 
mill-imposta ta' tariffa fil-każ ta' 
konġestjoni bejn it-tariffi ta' trażmissjoni 
differenti, għandhom jintużaw l-istess 
propozjonijiet użati għall-allokazzjoni tal-
ispejjeż.

Or. en

ĠustifikazzjoniDan jista' jissimplifika d-diskussjoni ta' ftehim dwar il-qsim tal-ispejjeż bejn il-
promoturi tal-proġett, peress li dan jiżgura li parti sinifikanti tal-benefiċċji qed tinqasam 
b'mod proporzjonali għall-ispejjeż.  Dan jindirizza t-tħassib tar-regolaturi nazzjonali dwar l-
imposta potenzjali tal-ispejjeż fuq il-konsumaturi tagħhom li minnha jistgħu jibbenefikaw 
konsumaturi barranin.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta promotur ta’ proġett jieħu riskji 
akbar għall-iżvilupp, il-kostruzzjoni, l-
operat jew il-manutenzjoni ta’ proġett ta' 
interess komuni li jaqa' taħt il-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-Anness II, 
minbarra għall-proġetti ta' ħżin tal-elettriku 

1. Meta promotur ta’ proġett jieħu riskji 
akbar għall-iżvilupp, il-kostruzzjoni, l-
operat jew il-manutenzjoni ta’ proġett ta' 
interess komuni li jaqa' taħt il-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-Anness II, 
minbarra għall-proġetti ta' ħżin tal-elettriku 
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ppumpjat bl-ilma (hydro-pumped 
electricity storage projects), meta mqabbla 
mar-riskji li jittieħdu normalment minn 
proġett ta’ infrastruttura komparabbli, u 
meta dawn ir-riskji ma jkunux koperti 
b’eżenzjoni skont l-Artikolu 36 tad-
Direttiva 2009/73/KE jew l-Artikolu 17 
tar-Regolament (KE) Nru 714/2009, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li jingħataw inċentivi 
xierqa lil dak il-proġett fl-applikazzjoni tal-
Artikolu 37(8) tad-Direttiva 2009/72/KE, l-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva 2009/73/KE, l-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru 714/2009, u l-Artikolu 13 tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009.

ppumpjat bl-ilma (hydro-pumped 
electricity storage projects), meta mqabbla 
mar-riskji li jittieħdu normalment minn 
proġett ta’ infrastruttura komparabbli, u 
meta dawn ir-riskji ma jistgħux jiġu eviati 
permezz tal-applikazzjoni tal-aħjar 
prattika fit-tfassil ta' oqfsa ta' 
regolamentazzjoni nazzjonali skont il-
paragrafu 4 u ma jkunux koperti 
b’eżenzjoni skont l-Artikolu 36 tad-
Direttiva 2009/73/KE jew l-Artikolu 17 
tar-Regolament (KE) Nru 714/2009, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li jingħataw inċentivi 
xierqa lil dak il-proġett fl-applikazzjoni tal-
Artikolu 37(8) tad-Direttiva 2009/72/KE, l-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva 2009/73/KE, l-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru 714/2009, u l-Artikolu 13 tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intiża sabiex jiġi evitat li proġett ta' interess komuni jitmexxa bħala 
investiment kummerċjali ta' trażmissjoni u, suċċessivament, jikseb is-sostenn pubbliku ħalli 
jiġu kkumpensati r-riskji kummerċjali u regolatorji għolja assoċjati ma' tali investimenti 
kummerċjali ta' trażmissjoni. Jidher aktar xieraq li tali proġetti jiġu inklużi fil-bażi 
regolatorja tat-TSOs (jew potenzjalment fil-konċessjoni ta' rkant), ħalli jiġi limitat ir-riskju 
kummerċjali u regolatorju u b'hekk jiġu limitati l-ispejjeż ta' finanzjament.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-deċiżjoni tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-għoti ta’ dawn l-inċentivi 
għandha tikkunsidra r-riżultati tal-analiżi 
tal-benefiċċju tal-ispejjeż abbażi tal-
metodoloġija elaborata skont l-Artikolu 12 
u b’mod partikolari l-esternalitajiet 
pożittivi reġjonali jew fl-Unjoni kollha 
ġġenerati mill-proġett. L-awtoritajiet 

2. Id-deċiżjoni tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-għoti ta’ dawn l-inċentivi 
għandha tikkunsidra r-riżultati tal-analiżi 
tal-benefiċċju u tal-ispejjeż abbażi tal-
metodoloġija elaborata skont l-Artikolu 12 
u b’mod partikolari l-esternalitajiet 
pożittivi reġjonali jew fl-Unjoni kollha 
ġġenerati mill-proġett. L-awtoritajiet 
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regolatorji nazzjonali kollha għandhom 
janalizzaw iktar ir-riskji speċifiċi meħuda 
mill-promotur(i) ta’ proġett, il-miżuri tal-
mitigazzjoni tar-riskju meħuda u l-
ġustifikazzjoni ta’ dan il-profil tar-riskju 
fid-dawl tal-impatt pożittiv nett ipprovdut 
mill-proġett, meta mqabbel ma’ alternattiva 
ta’ riskju baxx. Ir-riskji eliġibbli għandhom 
jinkludu b’mod partikolari riskji marbuta 
ma’ teknoloġiji ta’ trażmissjoni ġodda, 
kemm fuq l-art kif ukoll barra mill-kosta,
riskji relatati mal-insuffiċjenza fil-
kopertura tal-ispejjeż u riskji relatati mal-
iżvilupp.

regolatorji nazzjonali kollha għandhom 
janalizzaw iktar ir-riskji speċifiċi meħuda 
mill-promotur(i) ta’ proġett, il-miżuri tal-
mitigazzjoni tar-riskju meħuda u l-
ġustifikazzjoni ta’ dan il-profil tar-riskju 
fid-dawl tal-impatt pożittiv nett ipprovdut 
mill-proġett, meta mqabbel ma’ alternattiva 
ta’ riskju baxx. Ir-riskji eliġibbli għandhom 
jinkludu b’mod partikolari riskji marbuta 
ma’ teknoloġiji ta’ trażmissjoni ġodda, 
kemm fuq l-art kif ukoll barra mill-kosta u 
riskji relatati mal-iżvilupp.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-proġetti ta' trażmissjoni maħsuba bħala parti mill-bażi regolatorja, ir-regolaturi 
nazzjonali u l-oqfsa tal-UE jiżguraw renumerazzjoni xierqa u b'hekk jevitaw ir-riskju relatat 
man-nuqqas ta' rkupru tal-ispejjeż; altrimenti, dan jista' jwassal għal garanzija għalja għal-
linji kummerċjali ta' trażmissjoni. Fejn dan ma jitqiesx kredibbli, l-objettiv ta' dawk li jfasslu 
l-politika għandu jkun li jiġi indirizzat tali tħassib billi tissaħħaħ il-kredibbiltà pjutost milli 
billi jiġu offruti profitti ogħla ħalli jiġu limitati l-ispejjeż għall-konsumaturi.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) regoli għall-provvista ta’ ritorn 
addizzjonali fuq il-kapital investit għall-
proġett; jew

(c) regoli għall-provvista ta’ ritorn 
addizzjonali jew l-indirizzar tar-riskji fuq 
il-kapital investit għall-proġett; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-aħjar prattiki għall-approċċi regolatorji jkunu kondiviżi u żviluppati aktar u jiġu 
indirizzati l-fatturi ta' riskji li mhumiex taħt il-kontroll tal-investituri, dan jista' jwassal sabiex 
l-investiment fl-infrastruttura tat-trażmissjoni jsir aktar attraenti għal firxa usa' ta' atturi u r-
renumerazzjoni li teħtieġ li tiġi offruta sabiex jiġu attirati tali investimenti tkun tista' 
titnaqqas. 
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 
tal-Anness II, minbarra proġetti ta’ ħżin 
tal-elettriku ppumpjat bl-ilma, għandhom 
ikunu eliġibbli wkoll għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk jitwettqu skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 6(b) tal-Artikolu 5 
jew jekk jiġu ssodisfati l-kriterji li ġejjin:

2. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (e) u 2 
tal-Anness II, minbarra proġetti ta’ ħżin 
tal-elettriku ppumpjat bl-ilma, għandhom 
ikunu eliġibbli wkoll għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk jitwettqu skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 6(b) tal-Artikolu 5 
jew jekk jiġu ssodisfati l-kriterji li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jagħmel sens li l-prijoritajiet kollha għall-infrastruttura tal-enerġija – f'dan il-każ tal-
elettriku – ikunu eliġibbli għall-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni, biex b'hekk jiġu inklużi 
proġetti relatati mal-istabbiliment ta' grids intelliġenti.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-analiżi speċifika tal-benefiċċji u l-
ispejjeż għall-proġett skont il-
paragrafu 4(a) tal-Artikolu 13 tipprovdi 
provi li jikkonċernaw l-eżistenza ta’ 
esternalitajiet pożittivi sinifikanti, bħas-
sigurtà tal-provvista, is-solidarjetà jew l-
innovazzjoni; u

(a) l-analiżi speċifika tal-benefiċċji u l-
ispejjeż għall-proġett skont il-
paragrafu 4(a) tal-Artikolu 13 tipprovdi 
provi li jikkonċernaw l-eżistenza ta’ 
esternalitajiet pożittivi sinifikanti, bħas-
sigurtà tal-provvista, is-solidarjetà, l-
innovazzjoni u l-benefiċċji soċjali u 
ambjentali; u

Or. en
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-kontribut tal-proġetti ta' interess 
komuni għall-ksib tal-istrateġija tal-
Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi;

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tal-fondi użati u żburżati mill-Unjoni 
għal proġetti ta’ interess komuni skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], imqabbla mal-valur totali tal-
proġetti ta’ interess komuni ffinanzjati;

(b) tal-fondi impenjati u minfuqa mill-
Unjoni għal proġetti ta’ interess komuni 
skont, minn naħa, id-dispożizzjonijiet tar-
[Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità 
“Nikkollegaw l-Ewropa”] u, min-naħa l-
oħra, il-fondi strutturali, imqabbla mal-
valur totali tal-proġetti ta’ interess komuni 
ffinanzjati;

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness III – taqsima 2 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Kull maniġer potenzjali ta' proġett 
jista' jippreżenta lill-Grupp rispettiv 
valutazzjoni tal-proġett(i) tiegħu fir-
rigward tal-kontribut għall-
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implimentazzjoni tal-prijoritajiet stabbiliti 
fl-Anness I, l-issodisfar tal-kriterji 
rilevanti definiti fl-Artikolu 6, u 
kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti 
għall-evalwazzjoni tal-proġett(i), u jekk il-
proġett(i) jissodisfaw il-kriterji mniżżla fl-
Artikolu 4, l-Anness II u l-Anness III, il-
Grupp rispettiv għandu fi żmien sitt xhur 
jagħti opinjoni motivata dwar il-
kwalifikazzjoni probabbli tal-proġett(i) 
bħala proġetti ta' interess komuni.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness III – taqsima 2 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Proġetti proposti relatati mat-
trażmissjoni tal-elettriku li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) u 1(b) 
tal-Anness II jistgħu jiġu suġġetti għal 
kontroll u eżami mill-Gruppi rispettivi 
jekk dan jiġi propost mill-partijiet 
interessati rilevanti, jekk jissodisfaw tal-
anqas il-kriterji elenkati fl-Artikolu 4(1) u 
(2)(a) u l-punt 1 tal-Anness II. 

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Anness III taqsima 2 punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jevalwa l-proposti għal proġetti tal-
elettriku u l-gass li jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jieħu 

Meta jevalwa l-proposti għal proġetti tal-
elettriku u l-gass li jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1(a) sa (e) u 2 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jieħu 



PA\893683MT.doc 19/23 PE483.695v01-00

MT

inkunsiderazzjoni l-analiżi magħmula, bla 
ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-punt 4, 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 7 tal-Artikolu 12, dwar il-
proposti għal proġetti tal-elettriku u l-gass 
li jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-
punti 1(a) sa (d) u 2 tal-Anness II fl-aħħar 
pjan ta’ għaxar snin għall-iżvilupp tan-
netwerk tal-gass jew tal-elettriku 
disponibbli, żviluppat mill-ENTSOs tal-
Elettriku u tal-Gass skont l-Artikolu 8 tar-
Regolamenti (KE) 714/2009 u 
(KE) 715/2009.

inkunsiderazzjoni l-analiżi magħmula, bla 
ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-punt 4, 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 7 tal-Artikolu 12, dwar il-
proposti għal proġetti tal-elettriku u l-gass 
li jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-
punti 1(a) sa (e) u 2 tal-Anness II fl-aħħar 
pjan ta’ għaxar snin għall-iżvilupp tan-
netwerk tal-gass jew tal-elettriku 
disponibbli, żviluppat mill-ENTSOs tal-
Elettriku u tal-Gass skont l-Artikolu 8 tar-
Regolamenti (KE) 714/2009 u 
(KE) 715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intiża sabiex jiġu inklużi l-grids intelliġenti.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara li jiġu kkonsultati 
formalment l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu
jkun elaborat wara li jiġu kkonsultati 
formalment l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha, inklużi 
l-akkademiċi u l-NGOs, u għandha ssir 
pubblika. Il-Kummissjoni u l-Aġenzija 
għandhom jiżguraw l-aċċess għad-dejta 
kummerċjali meħtieġa mingħand partijiet 
terzi meta applikabbli.



PE483.695v01-00 20/23 PA\893683MT.doc

MT

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness V – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
għandha mill-inqas tikkunsidra l-ispejjeż li 
ġejjin: in-nefqa tal-kapital, in-nefqa 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett u l-
ispejjeż għad-dekummissjonament u l-
ġestjoni tal-iskart, fejn ikun rilevanti. Il-
metodoloġija għandha tagħti gwida fuq ir-
rati ta’ skont li għandhom jintużaw għall-
kalkoli.

(5) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
għandha mill-inqas tikkunsidra:

- l-ispejjeż li ġejjin: in-nefqa tal-kapital, in-
nefqa operazzjonali u ta’ manutenzjoni fuq 
iċ-ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett u l-
ispejjeż għad-dekummissjonament u l-
ġestjoni tal-iskart, l-ispiża tal-ħsara 
ekonomika tal-karbonju, u t-tnaqqis fil-
valur tas-servizzi tal-ekosistema, fejn ikun 
rilevanti.

- il-benefiċċji li ġejjin: iż-żieda fil-livell 
tal-interkonnessjonijiet tal-elettriku fir-
rigward tal-produzzjoni installata tal-
Istati Membri kkonċernati, it-tijib fir-
rigward tal-aċċess kosteffikaċi għall-
enerġija u tal-miri enerġetiċi tal-
istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-
impjiegi;
Il-metodoloġija għandha tagħti gwida fuq 
ir-rati ta’ skont li għandhom jintużaw 
għall-kalkoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta tal-komunikazzjoni, l-indikaturi li jirriflettu l-benefiċċji varji mhumiex dettaljati. 
L-emenda tipprova tindirizza dan in-nuqqas billi tirreferi għall-mira ta' 10% stabbilita mill-
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Kunsill Ewropew f'Barċellona (2002) fir-rigward, b'mod partikolari, tal-interkonnessjonijiet 
transkonfinali tal-elettriku. Fir-rigward tal-ispejjeż, aħna qed nirreferu għall-valur tas-
servizzi tal-ekosistema kif imsemmija fil-Pjan Direzzjonali għal Ewropa b’użu effiċjenti tar-
riżorsi (2011) u l-ispiża tal-ħsara ekonomika tal-karbonju msemmija fi Stern Review (2006).

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness V – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
għandha mill-inqas tikkunsidra l-ispejjeż li 
ġejjin: in-nefqa tal-kapital, in-nefqa 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett u l-
ispejjeż għad-dekummissjonament u l-
ġestjoni tal-iskart, fejn ikun rilevanti. Il-
metodoloġija għandha tagħti gwida fuq ir-
rati ta’ skont li għandhom jintużaw għall-
kalkoli.

(5) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
għandha mill-inqas tikkunsidra l-ispejjeż li 
ġejjin: in-nefqa tal-kapital, in-nefqa 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett u l-
ispejjeż għad-dekummissjonament u l-
ġestjoni tal-iskart, fejn ikun rilevanti. 

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness V – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament u kull sentejn wara 
dan, il-Kummissjoni għandha tħabbar ir-
rati ta' skont li għandhom jintużaw għall-
kalkoli u l-metodoloġija ta' bażi tagħha. 
L-esternalitajiet ambjentali għandu 
jittieħed kont tagħhom fir-rati ta' skont 
skont id-Direttiva dwar l-istima tal-effetti 
ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-
ambjent. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm rati ta' skont armonizzati, il-Kummissjoni se tkun inkarigata mill-
pubblikazzjoni tagħhom u tal-metodoloġija ta' bażi wkoll. Il-Kummissjoni se tagħti attenzjoni 
partikolari għall-inklużjoni tal-esternalitajiet ambjentali fir-rati ta' skont.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness V – punt 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Meta jkun qed iwettaq l-analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż imsemmija fl-
Artikolu 13(4)(a), il-maniġer ta' proġett se 
japplika primjum ta' riskju għar-rati ta' 
skont. Dan il-primjum ta' riskju għandu 
jiġi stabbilit mill-maniger tal-proġett wara 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
rilevanti fuq il-bażi tal-informazzjoni 
mniżżla fil-punt 4 tal-Anness VI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-maniġer ta' proġett se jżid mar-rati ta' skont armonizzati primjum ta' riskju li jirrifletti 
kemm ikunu opportuni l-proġetti għall-partijiet interessati rilevanti, speċjalment iċ-ċittadini. 

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness V – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija, 
inkluż l-immudellar rilevanti tan-netwerk u 
s-suq. Kull operatur ta’ sistema tat-
trażmissjoni jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija, 
inkluż l-immudellar rilevanti tan-netwerk u 
s-suq. Kull operatur ta’ sistema tat-
trażmissjoni jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
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tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fil-paragrafu 8 tal-Artikolu 
12, is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-
punt 1 għandu jkopri s-snin n+10, n+20 u 
n+30, u l-mudell għandu jippermetti li ssir 
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u l-emissjonijiet tat-tniġġis 
konvenzjonali tal-arja jew is-sigurtà tal-
provvista.

tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fl-Artikolu 12(8)), is-sett ta' 
input ta' dejta msemmi fil-punt 1 għandu 
jkopri s-snin n+10, n+20, n+30 u n+40, u 
l-mudell għandu jippermetti li ssir 
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u l-emissjonijiet tat-tniġġis 
konvenzjonali tal-arja jew is-sigurtà tal-
provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-orrizont qed jiġi estiż għal n+20 sabiex ikun konformi mal-Pjan Direzzjonali 2050, il-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u kwalunkwe previżjoni fit-tul oħra.


