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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Introduzzjoni
Fid-19 ta' Ottubru 2011, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-proposta tagħha għal 
Regolament dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea. Il-proposta tal-
Kummissjoni għandha l-għan li tiżgura li n-netwerks tal-enerġija u l-impjanti ta' ħażna 
strateġiċi fl-UE jitlestew sal-2020. Aktar speċifikament, dan ir-Regolament għandu l-objettiv 
tal-integrazzjoni sħiħa tas-suq intern tal-enerġija, inkluż billi jiġi żgurat li l-ebda Stat Membru 
ma jkun iżolat min-netwerk Ewropew.

Ir-Regolament jikkontribwixxi għal żvilupp sostenibbli u ħarsien tal-ambjent billi jippermetti 
lill-Unjoni tilħaq l-objettivi strateġiċi tagħha għall-2020, filwaqt li jiżgura li jkun hemm 
sigurtà tal-provvista u solidarjetà fost l-Istati Membri.

Kif ġie intalab fll-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Il-prijoritajiet għall-
infrastruttura tal-enerġija għall-2020 u lil hinn", il-politika attwali dwar in-netwerks tal-
enerġija trans-Ewropej (TEN-E) għandha tiġi riveduta, imsaħħa bi strumenti li jkunu ġejjin 
minn politika ġdida dwar l-infrastruttura tal-enerġija, imħaffa, u ffinanzjata kif jixraq.

Finanzjament
Fl-għaxar snin li ġejjin, jinħtieġu madwar Euro 200 biljun għall-bini ta' pajplajns tal-gass u 
netwerks tal-elettriku. B’mod aktar speċifiku: € 140 biljun għal sistemi ta' trażmissjoni tal-
elettriku ta' vultaġġ qawwi, għall-ħżin u għal sistemi ta' netwerks intelliġenti tad-
distribuzzjoni, €70 biljun għall-pajplajns tal-gass, ħżin, terminali tal-Gass Naturali Likwifikat 
(LNG) u infrastrutturi ta' fluss fid-direzzjoni opposta, u € 2.5 biljun għall-infrastrutturi tat-
trasport tas-CO2.

Dan ifisser li l-livelli attwali ta' investiment iridu jittejbu konsiderevolment. Meta jitqabblu 
mal-perjodu mill-2000 sal-2010, dan iwassal għal żieda ta' 30% f'investimenti fis-settur tal-
gass, u żieda ta' 100% fis-settur tal-elettriku meta mqabbel mal-istess perjodu preċedenti.

Identifikazzjoni tal-problemi

Il-problemi fil-proċeduri tal-għoti tal-permessi u l-oppożizzjoni pubblika huma fost ir-
raġunijiet ewlenin li jostakolaw l-implimentazzjoni f'waqtha tal-proġetti ta' infrastruttura tal-
enerġija, b'mod partikolari dawk il-kejbils tal-elettriku fl-għoli ’l fuq mit-triq.

Il-proċeduri amministrattivi huma kumplessi u ineffiċjenti, l-aktar fir-rigward tal-
organizzazzjoni tal-proċeduri u l-kompetenzi tal-partijiet involuti. Dawn għadhom 
ifframmentati u neqsin minn limiti ta' żmien ċari u ppjanar u koordinazzjoni minn qabel fir-
rigward tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

L-oppożizzjoni min-naħa tal-popolazzjoni milquta hija relatata man-nuqqas ta' ċarezza dwar 
il-valur miżjud ta' proġett, l-impatti reali jew ipperċepiti fuq l-ambjent u l-pajsaġġ, it-tħassib 
marbut mas-saħħa u s-sikurezza u l-involviment tard u insuffiċjenti tal-pubbliku u l-partijiet 
interessati.
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F'xi Stati Membri jkun hemm ukoll spekulazzjonijiet politiċi u/jew ta' pussess marbuta mal-
proċeduri tal-għoti tal-permessi għall-investimenti fl-infrastrutturi.

L-impatt fuq l-ambjent

L-infrastrutturi tal-enerġija ppjanati llum iridu jkunu konsistenti mal-objettivi klimatiċi u 
enerġetiċi tal-UE fuq żmien fit-tul u mal-implimentazzjoni tagħhom fid-diversi politiki 
nazzjonali dwar l-enerġija. L-ippjanar ta' proġetti ta' infrastruttura enerġetika għandhom ukoll 
jikkonformaw għalkollox mal-prinċipju prekawzjonarju.

Jeħtieġ li l-proposta tintegra r-rekwiżiti eżistenti ta' protezzjoni ambjentali fil-kuntest tal-
infrastruttura enerġetika. Għandha tingħata wkoll prijorità lil dawk is-sorsi tal-enerġija li ma 
jiġux bi prezz soċjetali jew ambjentali.

Minbarra l-ispejjeż operattivi u ta' kapital, spejjeż ambjentali sinifikanti joriġinaw mill-bini, l-
operat u d-dekummissjonar tal-infrastrutturi tal-enerġija. Dawn il-kosti ambjentali jridu 
jitqiesu f'analiżi tal-kost-benefiċċju bl-użu tal-approċċ tal-valutazzjoni tal-kost taċ-ċiklu tal-
ħajja. Jeħtieġ li jkun hemm valutazzjoni rigoruża tal-impatt ambjentali tal-proġetti tal-
infrastruttura tal-enerġija każ b'każ, sabiex jiġu evalwati r-riskji sinifikanti, u jiġu kkunsidrati 
l-kundizzjonijiet ambjentali lokali u reġjonali.

Trasparenza u parteċipazzjoni tal-pubbliku

Ir-regoli l-ġodda jtejbu l-possibilità li ċ-ċittadini jiġu involuti fi proġett u li l-vuċi tagħhom 
tinstema'. Ir-Regolament jgħid li ċ-ċittadinin jridu jkunu involuti fi stadju bikri ħafna tal-
proċedura tal-għoti ta' permess. Ir-Regolament jgħid li dan irid isir qabel ma żviluppatur ta' 
proġett jippreżenta l-applikazzjoni formali tiegħu għal permess. B'dan il-mod, it-tħassib taċ-
ċittadini jkun għadu jista' jitqies fil-fażi ta' ppjanar tal-proġett. F'ħafna Stati Membri hija l-
prattika attwali li titwettaq konsultazzjoni pubblika wara li l-fajl jitressaq quddiem l-awtorità.

Proġetti ta’ interess komuni
Għal dan l-għan, il-Kummissjoni identifikat 12-il kuridur u oqsma prijoritarji li jkopru l-
elettriku, il-gass, u n-netwerks tat-trasport taż-żejt u tad-dijossidu tal-karbonju. Hija qed 
tipproponi reġim ta' "interess komuni" għall-proġetti li jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni ta' dawn il-prijoritajiet u li ġew identifikati bħala tali. Il-proġetti ta' interess 
komuni għandhom jibbenefikaw mill-proċedura mħaffa tal-għoti ta' permessi, li m'għandhiex 
taqbeż it-tliet snin.

Ir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni bl-għan li jitħaffef it-teħid tad-deċiżjonijiet 
f'dak li jirrigwarda l-awtorizzazzjonijiet għall-bini ta' infrastruttura, kif ukoll ir-regoli l-ġodda 
biex tittejjeb il-possibilità li ċ-ċittadini jiġu involuti fi proġett u li l-vuċi tagħhom tinstema'.

Madankollu, mhuwiex possibbli li l-proġetti tal-infrastruttura jiġu eżentati mil-leġiżlazzjoni 
ambjentali u, skont l-Artikolu 11 tat-TFUE, il-proposta trid tintegra r-rekwiżiti eżistenti dwar 
il-protezzjoni ambjentali fil-kuntest tal-infrastruttura tal-enerġija.
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Għandu jiġi ggarantit li jkun hemm dibattitu pubbliku ta' livell għoli, filwaqt li l-leġiżlazzjoni 
ambjentali Ewropea trid titqies b'mod xieraq,

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 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
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-aċċellerazzjoni fir-restawr tal-
infrastruttura tal-enerġija eżistenti u fl-użu 
tal-infrastruttura l-ġdida hija essenzjali 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika dwar 
l-enerġija u l-klima tal-Unjoni, li huma li 
jiġi kkompletat is-suq intern tal-enerġija, li 
tiġi garantita s-sigurtà tal-provvista, 
speċjalment tal-gass u ż-żejt, li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
b’20 %, li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli 
fil-konsum finali tal-enerġija jiżdied għal 
20 %, u li tinkiseb żieda ta’ 20 % fl-
effiċjenza fl-enerġija sal-2020. Fl-istess 
ħin, l-Unjoni għandha tipprepara l-
infrastruttura tagħha għad-
dekarbonizzazzjoni ulterjuri tas-sistema 
tal-enerġija fit-tul sal-2050.

(6) L-aċċellerazzjoni fir-restawr tal-
infrastruttura tal-enerġija eżistenti u fl-użu 
tal-infrastruttura l-ġdida hija essenzjali 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika dwar 
l-enerġija u l-klima tal-Unjoni, li huma li 
jiġi kkompletat is-suq intern tal-enerġija, li 
tiġi garantita s-sigurtà tal-provvista, 
speċjalment tal-gass u ż-żejt, li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
b’20 %, li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli 
fil-konsum finali tal-enerġija jiżdied għal 
20 %, u li tinkiseb żieda ta’ 20 % fl-
effiċjenza fl-enerġija sal-2020. Fl-istess 
ħin, l-Unjoni għandha tipprepara l-
infrastruttura tagħha għad-
dekarbonizzazzjoni ulterjuri tas-sistema 
tal-enerġija fit-tul sal-2050 u fl-istess 
perjodu ta' żmien tippreparaha għall-
konnessjoni ta' reġjuni li għandhom 
kapaċità kbira ta' produzzjoni ta' enerġija 
rinnovabbli u potenzjal kbir ta' ħżin tal-
elettriku. Dawn l-objettivi tal-enerġija u l-
klima għandhom jintlaħqu bl-aktar mod 
kosteffikaċi possibbli.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-aqwa infrastruttura, mil-lat 
ambjentali, soċjali u ekonomiku, hija 
infrastruttura diġà eżistenti li 
m'għandhiex għalfejn tinbena. Għalhekk 
l-effiċjenza enerġetika hija ta' importanza 
vitali, u għandhom jitqiesu bis-sħiħ l-
effetti possibbli tad-Direttiva dwar l-
Effiċjenza Enerġetika proposta mill-
Kummissjoni (proċedura għadha 
għaddejja) fit-tnaqqis tal-ħtieġa għal 
infrastruttura futura.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Minkejja l-eżistenza legali tiegħu, kif 
definit fid-Direttivi 2009/72/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni 
għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u 
2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern tal-gass naturali, 
is-suq intern fl-enerġija għadu frammentat 
minħabba n-nuqqas ta’ interkonnessjonijiet 
bejn in-netwerks nazzjonali tal-enerġija. 
Madankollu, netwerks integrati fl-Unjoni 
kollha huma vitali biex jiżguraw suq 
integrat kompetittiv u li jiffunzjona tajjeb 
għall-promozzjoni tat-tkabbir, l-impjiegi u 
l-iżvilupp sostenibbli.

(7) Minkejja l-eżistenza legali tiegħu, kif 
definit fid-Direttivi 2009/72/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni 
għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u 
2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern tal-gass naturali, 
is-suq intern fl-enerġija għadu frammentat 
minħabba n-nuqqas ta’ interkonnessjonijiet 
bejn in-netwerks nazzjonali tal-enerġija. 
Madankollu, netwerks integrati fl-Unjoni 
kollha u l-użu ta' infrastruttura ta' grids 
intelliġenti li jippermettu effiċjenza 
enerġetika akbar u integrazzjoni ta' sorsi 
ta' enerġija rinnovabbli mqassma, huma 
vitali biex jiżguraw suq integrat 
kompetittiv u li jiffunzjona tajjeb għall-
promozzjoni tat-tkabbir effiċjenti fl-użu 
tar-riżorsi, l-impjiegi u l-iżvilupp 
sostenibbli.

Emenda 4
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Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-infrastruttura tal-enerġija tal-Unjoni 
għandha tiġi aġġornata għall-finijiet tal-
prevenzjoni ta’ diżastri naturali u kkawżati 
mill-bniedem, ta’ effetti negattivi tat-tibdil 
fil-klima u ta’ theddid għas-sigurtà tagħha 
u għall-finijiet taż-żieda fir-reżistenza
kontrihom, speċjalment fir-rigward tal-
infrastruttura kritika Ewropea kif stabbilit 
fid-Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE tat-
8 ta’ Diċembru 2008 dwar l-
identifikazzjoni u l-indikazzjoni tal-
infrastruttura kritika Ewropea u l-
valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-
ħarsien tagħhom.

(8) L-infrastruttura tal-enerġija tal-Unjoni 
għandha tiġi aġġornata għall-finijiet tal-
prevenzjoni ta’ diżastri naturali u kkawżati 
mill-bniedem, ta’ effetti negattivi tat-tibdil 
fil-klima u ta’ theddid għas-sigurtà tagħha 
u għall-finijiet taż-żieda fir-reżiljenza
kontrihom, speċjalment fir-rigward tal-
infrastruttura kritika Ewropea kif stabbilit 
fid-Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE tat-
8 ta’ Diċembru 2008 dwar l-
identifikazzjoni u l-indikazzjoni tal-
infrastruttura kritika Ewropea u l-
valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-
ħarsien tagħhom, b'arkitettura 
deċentralizzata li tiffavorixxi l-
awtosuffiċjenza enerġetika tat-territorji 
lokali.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-ħtiġijiet tal-investiment sal-2020 fl-
infrastrutturi tat-trażmissjoni tal-elettriku u 
l-gass b’rilevanza Ewropea ġew stmati għal 
madwar EUR 200 biljun. Iż-żieda 
sinifikanti fil-volumi tal-investiment 
imqabbla mat-tendenzi fil-passat u l-
urġenza biex jiġu implimentati l-
prijoritajiet tal-infrastruttura tal-enerġija 
jirrikjedu approċċ ġdid fil-mod li bih l-
infrastrutturi tal-enerġija, u speċjalment 
dawk ta’ natura transkonfinali, jiġu 
rregolati u ffinanzjati.

(11) Il-ħtiġijiet tal-investiment sal-2020 fl-
infrastrutturi tat-trażmissjoni tal-elettriku u 
l-gass b’rilevanza Ewropea ġew stmati għal 
madwar EUR 200 biljun. Iż-żieda 
sinifikanti fil-volumi tal-investiment 
imqabbla mat-tendenzi fil-passat u l-
urġenza biex jiġu implimentati l-
prijoritajiet tal-infrastruttura tal-enerġija 
jirrikjedu approċċ ġdid fil-mod li bih l-
infrastrutturi tal-enerġija, u speċjalment 
dawk ta’ natura transkonfinali, jiġu 
rregolati u ffinanzjati. Dan l-approċċ 
madankollu għandu jqis il-mekkaniżmi 
ta' konsolidazzjoni fiskali li qed isiru 
madwar l-UE, jagħti prijorità lil dawk il-
proġetti ta' interess komuni li jagħtu valur 
miżjud Ewropew ġenwin, u jagħraf meta 
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l-awtoritajiet tal-Istati Membri u s-suq 
ikunu f'pożizzjoni aħjar biex jintervjenu.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-identifikazzjoni ta’ proġetti ta’ 
interess komuni għandha tkun ibbażata fuq
kriterji komuni, trasparenti u oġġettivi fid-
dawl tal-kontribut tagħhom għall-għanijiet 
tal-politika tal-enerġija. Għall-elettriku u l-
gass, il-proġetti proposti għandhom ikunu 
parti mill-aħħar pjan disponibbli tal-
iżvilupp tan-netwerk għal għaxar snin. Il-
pjan għandu jikkunsidra b'mod partikolari 
l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-
4 ta' Frar rigward il-ħtieġa li jiġu integrati 
s-swieq periferali tal-enerġija.

(15) L-identifikazzjoni ta’ proġetti ta’ 
interess komuni għandha tikkonforma ma'
kriterji komuni, trasparenti u oġġettivi fid-
dawl tal-kontribut tagħhom għall-għanijiet 
tal-politika tal-enerġija. Il-proġetti għall-
elettriku u l-gass għandhom ikunu parti 
mill-aħħar pjan disponibbli tal-iżvilupp 
tan-netwerk għal għaxar snin. Il-pjan 
għandu jikkunsidra b'mod partikolari l-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-
4 ta' Frar rigward il-ħtieġa li jiġu integrati 
s-swieq periferali tal-enerġija u li jiġi 
stabbilit it-tqegħid fl-użu ta' infrastruttura 
ta' grids intelliġenti.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-partijiet terzi li jridu jinvestu 
f'dan il-qasam m'għandhomx ikunu 
esklużi milli japplikaw għal u jirċievu 
finanzjament għal proġetti ta' interess 
komuni. Barra minn hekk, sħubijiet bejn 
partijiet terzi u entitajiet governattivi, li 
jinvolvu proġetti ta' interess komuni, 
għandhom jiġu inkoraġġiti wkoll;

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-proġetti ta’ interess komuni 
għandhom jingħataw “status prijoritarju” 
fil-livell nazzjonali, biex jiġi żgurat 
trattament amministrattiv rapidu. Il-
proġetti ta' interess komuni għandhom jiġu 
kkunsidrati mill-awtoritajiet kompetenti 
bħala li huma fl-interess pubbliku. L-
awtorizzazzjoni għandha tingħata għal 
proġetti li għandhom impatt negattiv fuq l-
ambjent abbażi ta’ raġunijiet ta’ interess 
pubbliku prevalenti, meta jintlaħqu l-
kundizzjonijiet kollha stipulati fid-
Direttivi 92/43/KE u 2000/60KE.

(20) Il-proġetti ta’ interess komuni 
għandhom jingħataw “status prijoritarju” 
fil-livell nazzjonali, biex jiġi żgurat 
trattament amministrattiv rapidu. Il-
proġetti ta' interess komuni għandhom jiġu 
kkunsidrati mill-awtoritajiet kompetenti 
bħala li huma fl-interess pubbliku. L-
awtorizzazzjoni għandha tingħata għal 
proġetti li għandhom impatt negattiv fuq l-
ambjent abbażi ta’ raġunijiet ta’ interess 
pubbliku prevalenti, biss meta jintlaħqu l-
kundizzjonijiet kollha stipulati fid-
Direttivi 92/43/KE u 2000/60KE. Jeħtieġ li 
jiġu identifikati, skont ġerarkija ta' 
importanza u fl-interess tal-kosteffikaċja, 
il-każijiet fejn l-infrastruttura tista' tiġi 
minimizzata permezz ta' politiki dwar l-
effiċjenza enerġetika, fejn infrastruttura 
nazzjonali u transkonfinali eżistenti tista' 
tittejjeb jew tiġi modernizzata u fejn tkun 
meħtieġa infrastruttura ġdida li tista' 
tinbena ħdejn infrastruttura eżistenti tal-
enerġija u t-trasport.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Minkejja l-eżistenza ta’ standards 
stabbiliti għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku 
fi proċeduri ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ 
natura ambjentali, jinħtieġu miżuri oħra 
biex jiġu żgurati l-ogħla standards 
possibbli ta’ trasparenza u parteċipazzjoni 
tal-pubbliku fir-rigward tal-kwistjonjiet 
kollha relatati mal-proċess tal-għoti tal-
permessi għal proġetti ta’ interess komuni.

(22) Minkejja l-eżistenza ta’ standards 
stabbiliti għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku 
fi proċeduri ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ 
natura ambjentali, jinħtieġu miżuri oħra 
biex jiġu żgurati l-ogħla standards 
possibbli ta’ trasparenza u parteċipazzjoni 
xierqa tal-pubbliku fir-rigward tal-
kwistjonjiet kollha relatati mal-proċess tal-
għoti tal-permessi għal proġetti ta’ interess 
komuni.

Emenda 10
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiffaċilita l-implimentazzjoni fil-ħin ta’ 
proġetti ta’ interess komuni billi jħaffef l-
għoti tal-permessi u jtejjeb il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku;

(b) jiffaċilita l-implimentazzjoni fil-ħin ta’ 
proġetti ta’ interess komuni billi jħaffef l-
għoti tal-permessi u jistabbilixxi rekwiżiti 
minimi għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku;

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
lista ta’ proġetti ta’ interess komuni għall-
Unjoni kollha. Il-lista għandha tiġi riveduta 
u aġġornata kif ikun meħtieġ kull sentejn. 
L-ewwel lista għandha tiġi adottata mhux 
iktar tard mill-31 ta’ Lulju 2013.

1. Il-Kummissjoni għandha 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
tistabbilixxi lista ta’ proġetti ta’ interess 
komuni għall-Unjoni kollha, filwaqt li 
tikklassifikahom fl-ordni tal-importanza. 
Il-lista għandha tiġi riveduta u aġġornata 
kif ikun meħtieġ kull sentejn. L-ewwel lista 
għandha tiġi adottata mhux iktar tard mill-
31 ta’ Lulju 2013. Meta tistabbilixxi lista 
għall-Unjoni kollha, il-Kummissjoni 
għandha tqis ukoll il-karatteristiċi 
speċifiċi ta' Stati Membri gżejjer żgħar u 
tiżviluppa proġetti biex tiżgura li l-ebda 
Stat Membru ma jibqa' iżolat min-
netwerks Ewropej tal-gass u l-elettriku 
wara l-2015 jew tiġi pperikolata s-sigurtà 
enerġetika tiegħu minħabba nuqqas ta' 
konnessjonijiet xierqa. Il-lista tal-Unjoni 
għandha tinkludi wkoll proġetti bħal 
dawn.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex il-Kummissjoni tidentifika 2. Sabiex il-Kummissjoni tidentifika 
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proġetti ta’ interess komuni, hija għandha 
tistabbilixxi Grupp Reġjonali (“Grupp”), 
kif definit fit-Taqsima 1 tal-Anness III 
imsejjes fuq kull kuritur u qasam ta' 
prijorità u l-kopertura ġeografika rispettiva 
tagħhom kif stabbilit fl-Anness I.

proġetti ta’ interess komuni, hija għandha 
tistabbilixxi 12-il Grupp Reġjonali 
(“Gruppi”) imsejsa fuq kull kuritur u 
qasam ta' prijorità u l-kopertura ġeografika 
rispettiva tagħhom kif stabbilit fl-Anness I. 
Il-kompożizzjoni ta' kull grupp għandha 
tkun ibbażata fuq ir-regoli definiti fit-
taqsima 1 tal-Anness III. Kull Grupp 
għandu jwettaq il-kompiti tiegħu abbażi 
ta' termini ta' referenza jew regoli ta' 
proċedura miftiehma minn qabel, filwaqt 
li titqies kwalunkwe gwida mogħtija mill-
Kummissjoni dwar dan is-suġġett.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Grupp għandu jħejji l-lista proposta
tiegħu ta’ proġetti ta’ interess komuni 
skont il-proċess stabbilit fit-Taqsima 2 tal-
Anness III, skont il-kontribut ta' kull 
proġett għall-implimentazzjoni tal-kurituri 
u l-oqsma prijoritarji tal-infrastruttura tal-
enerġija stabbiliti fl-Anness I u skont jekk 
jissodisfawx il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 
4. Kull proposta individwali għal proġett 
għandha tkun teħtieġ l-approvazzjoni tal-
Istat/i Membru/i, li l-proġett ikun marbut 
mat-territorju tiegħu/tagħhom.

3. Kull Grupp għandu jadotta l-lista 
reġjonali tiegħu ta’ proġetti ta’ interess 
komuni, imfassla skont il-proċess stabbilit 
fit-Taqsima 2 tal-Anness III, skont il-
kontribut ta' kull proġett għall-
implimentazzjoni tal-kurituri u l-oqsma 
prijoritarji tal-infrastruttura tal-enerġija 
stabbiliti fl-Anness I u skont jekk 
jissodisfawx il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 
4. Kull proposta individwali għal proġett 
għandha tkun teħtieġ l-approvazzjoni tal-
Istat/i Membru/i, li l-proġett ikun marbut 
mat-territorju tiegħu/tagħhom.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-proġetti tal-elettriku u l-gass li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 
2 tal-Anness II, l-Aġenzija għandha 
tipprovdi opinjoni lill-Kummissjoni, fi 

5. Għall-proġetti tal-elettriku u l-gass li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 
2 tal-Anness II, l-Aġenzija għandha 
tipprovdi opinjoni lill-Kummissjoni, fi 
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żmien xahrejn mid-data tal-wasla tal-listi 
proposti ta’ proġetti ta’ interess komuni 
stabbiliti fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 4, dwar il-listi proposti ta’ 
proġetti ta’ interess komuni, b’mod 
partikolari billi tikkunsidra l-applikazzjoni 
konsistenti tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 
4 fost il-Gruppi, u r-riżultati tal-analiżi 
mwettqa mill-ENTSOs għall-Elettriku u 
tal-Gass f’konformità mal-punt 2.6 tal-
Anness III.

żmien xahrejn mid-data tal-wasla tal-listi 
proposti ta’ proġetti ta’ interess komuni 
stabbiliti fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 4, dwar il-listi proposti ta’ 
proġetti ta’ interess komuni, b’mod 
partikolari billi tikkunsidra l-applikazzjoni 
konsistenti tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 
4 fost il-Gruppi, u r-riżultati tal-analiżi 
mwettqa mill-ENTSOs għall-Elettriku u 
tal-Gass f’konformità mal-punt 2.6 tal-
Anness III. Il-Kummissjoni għandha 
tiffinalizza l-lista ta' proġetti ta' interess 
komuni, filwaqt li tipprovdi analiżi 
dettaljata għad-deċiżjoni tagħha dwar kull 
proġett.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-proġett ikun konformi mal-objettivi 
tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-proġett ikun jinvolvi mill-inqas żewġ 
Stati Membri, permezz tal-qsim dirett tal-
fruntieri ta’ Stat Membru wieħed jew iżjed 
jew inkella billi jkun jinsab fit-territorju ta’ 
Stat Membru wieħed u jkollu impatt 
transkonfinali sinifikanti kif stabbilit fil-
punt 1 tal-Anness IV;

(c) il-proġett ikun jinvolvi mill-inqas żewġ 
Stati Membri jekk jaqsam direttament il-
fruntieri fuq l-art jew fil-baħar ta’ Stat 
Membru wieħed jew iżjed, jew jekk ikun 
jinsab fit-territorju ta’ Stat Membru wieħed 
iżda minkejja dan xorta jkollu impatt 
transkonfinali sinifikanti, jew fil-każ ta' 
tisħiħ intern, il-proġett ikun rilevanti għal 
interkonnessjoni transkonfinali kif 
stabbilit fil-punt 1 tal-Anness IV, jew jekk 
ikollu l-għan li jgħaqqad gżejjer u reġjuni 
periferiċi mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni;
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Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, jeħtieġ li tiġi appoġġjata l-
integrazzjoni tal-produzzjoni tal-elettriku rinnovabbli fi proġetti ta' tisħiħ ta' trażmissjoni 
interna jekk jikkontribwixxu għal trażmissjoni transkonfinali skont il-kriterji definiti fl-
Anness IV.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward ta’ proġetti relatati mat-
trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) 
tal-Anness II, il-proġett għandu 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għal 
mill-inqas wieħed mill-kriterji speċifiċi li 
ġejjin:

(a) fir-rigward ta’ proġetti relatati mat-
trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) 
tal-Anness II, il-proġett għandu 
jikkontribwixxi għas-sostenibilità u b’mod 
sinifikanti għal mill-inqas wieħed mill-
kriterji speċifiċi li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' sostenibbiltà m'għandhomx ikunu fakultattivi. Approċċ sostenibbli jgħin lill-UE 
tilħaq miri ta' ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju filwaqt li jipprevjeni d-
degradazzjoni ambjentali, it-telf tal-bijodiversità u l-użu insostenibbli tar-riżorsi.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– integrazzjoni tas-suq, kompetizzjoni u 
flessibbiltà tas-sistema;

– integrazzjoni tas-suq, inter alia billi 
jitneħħa l-iżolament ta' ċerti reġjuni fl-
Unjoni Ewropea; kompetizzjoni u 
flessibbiltà tas-sistema;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– sostenibbiltà, inter alia permezz tat-
trażmissjoni tal-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli f’ċentri tal-konsum ewlenin u 
siti tal-ħżin;

– integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli 
fil-grid u trażmissjoni tal-ġenerazzjoni tal-
enerġija rinnovabbli f’ċentri tal-konsum 
ewlenin u siti tal-ħżin;

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' sostenibbiltà m'għandhomx ikunu fakultattivi. Approċċ sostenibbli jgħin lill-UE 
tilħaq miri ta' ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju filwaqt li jipprevjeni d-
degradazzjoni ambjentali, it-telf tal-bijodiversità u l-użu insostenibbli tar-riżorsi.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– interoperabbiltà u operazzjoni ta’ sistema 
sigura;

– sigurtà tal-provvista, inter alia permezz 
ta' interoperabbiltà, u operazzjoni ta’ 
sistema sigura u affidabbli, b'mod 
partikolari bit-tisħiħ tal-istabbiltà attwali 
tat-trażmissjoni, billi tiżdied ir-reżiljenza 
għall-qtugħ tad-dawl, u bl-iżgurar tal-
integrazzjoni tal-produzzjoni intermittenti;

Ġustifikazzjoni

Speċifikazzjoni tal-għanijiet ewlenin li għandhom jintlaħqu bis-sigurtà tal-provvista. 
Definizzjoni aktar speċifika tas-sigurtà tal-provvista hija importanti ħafna biex nifhmu l-
problema sew.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- kapaċità kbira ta' produzzjoni ta' 
enerġija rinnovabbli u potenzjal kbir ta' 
ħżin;
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward ta’ proġetti relatati mal-gass 
li jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 2 
tal-Anness II, il-proġett għandu 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għal 
mill-inqas wieħed mill-kriterji speċifiċi li 
ġejjin:

(b) fir-rigward ta’ proġetti relatati mal-gass 
li jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 2 
tal-Anness II, il-proġett għandu 
jikkontribwixxi għas-sostenibilità u b’mod 
sinifikanti għal mill-inqas wieħed mill-
kriterji speċifiċi li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' sostenibbiltà m'għandhomx ikunu fakultattivi. Approċċ sostenibbli jgħin lill-UE 
tilħaq miri ta' ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju filwaqt li jipprevjeni d-
degradazzjoni ambjentali, it-telf tal-bijodiversità u l-użu insostenibbli tar-riżorsi.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– integrazzjoni tas-suq, interoperabbiltà u 
flessibbiltà tas-sistema;

– integrazzjoni tas-suq, inter alia billi 
jitneħħa l-iżolament ta' ċerti reġjuni fl-
Unjoni Ewropea; interoperabbiltà u 
flessibbiltà tas-sistema;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kompetizzjoni, inter alia permezz tad-
diversifikazzjoni tas-sorsi tal-provvista u 
permezz tal-provvosta ta’ kontropartijiet u 
rotot;

– kompetizzjoni, inter alia permezz tad-
diversifikazzjoni tas-sorsi tal-provvista u 
permezz tal-provvista ta’ rotot u 
kontropartijiet;

Emenda 25
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– sostenibbiltà; imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' sostenibbiltà m'għandhomx ikunu fakultattivi. Approċċ sostenibbli jgħin lill-UE 
tilħaq miri ta' ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju filwaqt li jipprevjeni d-
degradazzjoni ambjentali, it-telf tal-bijodiversità u l-użu insostenibbli tar-riżorsi.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fir-rigward ta’ proġetti relatati mal-
grids intelliġenti tal-elettriku li jaqgħu fil-
kategorija stabbilita fil-punt 1(e) tal-
Anness II, il-proġett għandu 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għal 
mill-inqas wieħed mill-funzjonijiet 
speċifiċi li ġejjin:

(c) fir-rigward ta’ proġetti relatati mal-
grids intelliġenti tal-elettriku li jaqgħu fil-
kategorija stabbilita fil-punt 1(e) tal-
Anness II, il-proġett għandu 
jikkontribwixxi għas-sostenibilità u b’mod 
sinifikanti għal mill-inqas wieħed mill-
funzjonijiet speċifiċi li ġejjin:

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fir-rigward ta’ proġetti relatati mat-
trasport taż-żejt li jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punt 3 tal-Anness II, il-proġett 
għandu jikkontribwixxi b’mod sinifikanti 
għat-tliet kriterji speċifiċi li ġejjin:

(d) fir-rigward ta’ proġetti relatati mat-
trasport taż-żejt li jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punt 3 tal-Anness II, il-proġett 
għandu jikkontribwixxi għas-sostenibilità 
u b’mod sinifikanti għat-tliet kriterji 
speċifiċi li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' sostenibbiltà m'għandhomx ikunu fakultattivi. Approċċ sostenibbli jgħin lill-UE 
tilħaq miri ta' ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju filwaqt li jipprevjeni d-
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degradazzjoni ambjentali, it-telf tal-bijodiversità u l-użu insostenibbli tar-riżorsi.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) fir-rigward ta’ proġetti relatati mat-
trasport tad-diossidu tal-karbonju li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 4 tal-
Anness II, il-proġett għandu 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għat-tliet 
kriterji speċifiċi li ġejjin:

(e) fir-rigward ta’ proġetti relatati mat-
trasport tad-diossidu tal-karbonju li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 4 tal-
Anness II, il-proġett għandu 
jikkontribwixxi għas-sostenibilità u b’mod 
sinifikanti għat-tliet kriterji speċifiċi li 
ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' sostenibbiltà m'għandhomx ikunu fakultattivi. Approċċ sostenibbli jgħin lill-UE 
tilħaq miri ta' ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju filwaqt li jipprevjeni d-
degradazzjoni ambjentali, it-telf tal-bijodiversità u l-użu insostenibbli tar-riżorsi.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena wara s-
sena tal-għażla bħala proġett ta’ interess 
komuni skont l-Artikolu 4, il-promoturi ta' 
proġett għandhom jissottomettu rapport 
annwali, għal kull proġett li jaqa’ fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-
Anness II, lill-Aġenzija jew, għall-proġetti 
li jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 3 
u 4 tal-Anness II lill-Grupp rispettiv. Dan 
ir-rapport għandu jipprovdi dettalji dwar:

3. Sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena wara s-
sena tal-għażla bħala proġett ta’ interess 
komuni skont l-Artikolu 4, il-promoturi ta' 
proġett għandhom jissottomettu rapport 
annwali, għal kull proġett li jaqa’ fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-
Anness II, lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija 
jew, għall-proġetti li jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 3 u 4 tal-Anness II lill-
Grupp rispettiv. Dan ir-rapport għandu 
jipprovdi dettalji dwar:

Ġustifikazzjoni

Għall-fini tat-trasparenza, il-Kummissjoni għandha tkun infurmata dwar l-input tar-rapport 
konsolidat imfassal mill-Aġenzija skont il-paragrafu 4.
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta proġett ta’ interess komuni 
jesperjenza diffikultajiet ta’ 
implimentazzjoni sinifikanti, il-
Kummissjoni tista’ tagħżel koordinatur 
Ewropew għal perjodu massimu ta’ sena li 
jista’ jiġġedded darbtejn.

1. Meta proġett ta’ interess komuni 
jesperjenza diffikultajiet ta’ 
implimentazzjoni sinifikanti, il-
Kummissjoni, bi ftehim mal-Istati Membri 
kkonċernati, tista’ tagħżel koordinatur 
Ewropew għal perjodu massimu ta’ sena li 
jista’ jiġġedded darbtejn.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-koordinatur Ewropew għandu 
jintgħażel abbażi tal-esperjenza tiegħu fir-
rigward tal-kompiti speċifiċi assenjati lilu 
għall-proġett(i) kkonċernat/i.

3. Il-koordinatur Ewropew għandu 
jintgħażel abbażi tal-esperjenza tiegħu fir-
rigward tal-kompiti speċifiċi assenjati lilu 
għall-proġett(i) kkonċernat(i), bi ftehim 
mal-Istati Membri kkonċernati.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 
jiġu allokati l-istatus tal-ogħla sinifikat 
nazzjonali possibbli u jiġu ttrattati bħala 
tali fil-proċeduri għall-għoti tal-permessi, 
fejn u bil-mod li dan it-trattament ikun 
previst fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
applikabbli għat-tip ta’ infrastruttura tal-
enerġija korrispondenti.

1. Il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 
jiġu allokati l-istatus tal-ogħla sinifikat 
nazzjonali possibbli u jiġu ttrattati bħala 
tali fil-proċeduri tal-ippjanar reġjonali u 
spazjali, tal-għoti tal-permessi, tal-
valutazzjoni tal-impatt ambjentali u tal-
valutazzjoni ambjentali strateġika, fejn u 
bil-mod li dan it-trattament ikun previst fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli għat-
tip ta’ infrastruttura tal-enerġija 
korrispondenti.
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha toħroġ gwida biex tappoġġja lill-
Istati Membri fid-definizzjoni ta' miżuri 
adegwati u biex tiżgura l-applikazzjoni 
koerenti tal-proċeduri tal-valutazzjoni 
ambjentali mitluba skont il-leġiżlazzjoni 
tal-UE għall-proġetti ta' interess komuni.

Fi żmien tliet xhur mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha toħroġ gwida biex tappoġġja lill-
Istati Membri fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni ta' miżuri adegwati u 
biex tiżgura l-applikazzjoni koerenti tal-
proċeduri tal-valutazzjoni ambjentali 
mitluba skont il-leġiżlazzjoni tal-UE għall-
proġetti ta' interess komuni, u għandha 
timmonitorja l-applikazzjoni tagħha.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) skema koordinata: Id-deċiżjoni 
komprensiva tista' tinkludi bosta 
deċiżjonijiet individwali legalment 
vinkolanti meħuda mill-Awtorità 
Kompetenti u minn awtoritajiet oħra 
kkonċernati. L-awtorità kompetenti 
għandha, fuq il-bażi ta' każ b'każ, 
tistabbilixxi limitu taż-żmien raġonevoli li 
matulu għandhom jittieħdu d-deċiżjonijiet 
individwali. L-awtorità kompetenti tista’ 
tieħu deċiżjoni individwali f'isem awtorità 
nazzjonali oħra kkonċernata, jekk id-
deċiżjoni minn dik l-awtorità ma tasalx fil-
limitu taż-żmien u jekk id-dewmien ma 
jkunx jista' jiġi ġġustifikat b'mod adegwat. 
L-awtorità kompetenti tista' tħassar 
deċiżjoni individwali ta' awtorità 
nazzjonali oħra jekk tikkunsidra li d-
deċiżjoni mhijiex ssostanzjata biżżejjed fir-
rigward tal-evidenza ppreżentata mill-
awtorità kkonċernata. L-awtorità 

(b) skema koordinata: Id-deċiżjoni 
komprensiva tista' tinkludi bosta 
deċiżjonijiet individwali legalment 
vinkolanti meħuda mill-Awtorità 
Kompetenti u minn awtoritajiet oħra 
kkonċernati. L-awtorità kompetenti 
għandha, fuq il-bażi ta' każ b'każ, 
tistabbilixxi limitu taż-żmien raġonevoli li 
matulu għandhom jittieħdu d-deċiżjonijiet 
individwali. L-awtorità kompetenti tista’ 
tieħu deċiżjoni individwali f'isem awtorità 
nazzjonali oħra kkonċernata, jekk id-
deċiżjoni minn dik l-awtorità ma tasalx fil-
limitu taż-żmien u jekk id-dewmien ma 
jkunx jista' jiġi ġġustifikat b'mod adegwat. 
L-awtorità kompetenti tista' tħassar 
deċiżjoni individwali ta' awtorità 
nazzjonali oħra jekk tikkunsidra li d-
deċiżjoni mhijiex ssostanzjata biżżejjed fir-
rigward tal-evidenza ppreżentata mill-
awtorità kkonċernata. L-awtorità 
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kompetenti għandha tiżgura li r-rekwiżiti 
rilevanti skont il-leġiżlazzjoni 
internazzjonali u tal-Unjoni jiġu rrispettati 
u għandha tiġġustifika d-deċiżjoni 
tagħha.b'mod korrett

kompetenti għandha tiżgura li r-rekwiżiti 
rilevanti skont il-leġiżlazzjoni 
internazzjonali u tal-Unjoni jiġu rrispettati 
u għandha tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha
b'mod korrett u tqiegħed id-deċiżjoni u l-
ġustifikazzjoni, inkluża l-evidenza 
rilevanti, għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) skema kollaborattiva: id-deċiżjoni 
komprensiva tista' tinkludi bosta 
deċiżjonijiet individwali legalment 
vinkolanti meħuda mill-awtorità 
kompetenti u minn awtoritajiet oħra 
kkonċernati. L-awtorità kompetenti 
għandha, b'konsultazzjoni mal-
awtoritajiet ikkonċernati l-oħra, 
tistabbilixxi, fuq il-bażi ta' każ b'każ, 
limitu taż-żmien raġonevoli li matulu 
jistgħu jittieħdu d-deċiżjonijiet 
individwali, kif ukoll il-limitu ta' żmien 
totali tal-permess. L-awtorità kompetenti 
għandha timmonitorja l-konformita tal-
limiti ta' żmien mill-awtoritajiet 
ikkonċernati. Jekk ikun mistenni li d-
deċiżjoni mill-awtorità involuta ma tasalx 
fil-limitu taż-żmien, dik l-awtorità 
għandha tinforma lill-awtorità kompetenti 
minnufih u tinkludi ġustifikazzjoni għad-
dewmien.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għal proġetti li x’aktarx ikollhom 
impatti negattivi transkonfinali sinifikanti 

6. Għal proġetti li x’aktarx ikollhom 
impatti negattivi transkonfinali sinifikanti 
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fi Stat Membru wieħed jew iżjed tal-
viċinat, fejn ikunu applikabbli l-Artikolu 7 
tad-Direttiva 85/337/KEE u l-Konvenzjoni
Espoo, l-informazzjoni rilevanti għandha 
tkun disponibbli għall-awtorità kompetenti 
tal-Istat(i) Membru/i tal-viċinat. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat(i) Membru/i tal-viċinat 
għandha tindika jekk tixtieqx tipparteċipa 
fil-proċeduri ta’ konsultazzjoni pubblika 
rilevanti.

fi Stat Membru wieħed jew iżjed tal-
viċinat, fejn ikunu applikabbli l-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2001/42/KE, l-Artikolu 7 tad-
Direttiva 85/337/KEE, jew il-Konvenzjoni
Espoo, l-informazzjoni rilevanti għandha 
tkun disponibbli għall-awtorità kompetenti 
tal-Istat(i) Membru/i tal-viċinat. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat(i) Membru/i tal-viċinat 
għandha tindika jekk tixtieqx tipparteċipa 
fil-proċeduri ta’ konsultazzjoni pubblika 
rilevanti.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi għall-kumpens
ta' muniċipalitajiet milquta mill-proġetti 
ta' interess komuni kif ukoll minn proġetti 
nazzjonali oħrajn fil-qasam tal-
infrastruttura tal-enerġija.

Ġustifikazzjoni

Dan l-istrument sempliċi kapaċi jqassar b'mod sinifikanti t-tul tal-proċeduri għall-għoti tal-
permessi mingħajr ma jintmissu l-prinċipju tas-sussidjarjetà tal-UE u s-setgħat tal-
muniċipalitajiet lokali, billi jaffettwa indirettament il-fażi tal-ippjanar spazjali li hija 
predominantement responsabbli għad-dewmien fil-proċeduri għall-għoti tal-permessi. Il-
kumpens finanzjarju huwa għodda b'saħħitha li timmotiva lill-muniċipalitajiet (komunitajiet) 
lokali ma joġġezzjonawx għat-tqegħid tal-infrastruttura fid-dokumentazzjoni ta' ppjanar tal-
użu tal-art nazzjonali, reġjonali u lokali.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Fl-Istati Membri fejn partijiet mill-
proċess tal-għoti tal-permessi, inkluż l-
ippjanar spazjali u l-proċeduri tal-
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valutazzjoni tal-impatt ambjentali, ma 
jirriżultawx f'permess legalment 
vinkolanti, l-awtoritajiet kompetenti 
meħtieġa jiżguraw li ż-żmien kemm dawn 
idumu jkun integrat sewwa fil-limiti 
kumplessivi taż-żmien.

Emenda 39

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 sitt xhur 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 u għandha tkun 
konsistenti mar-regoli u l-indikaturi 
stipulati fl-Anness IV. L-ENTSOs 
għandhom iwettqu proċess ta' 
konsultazzjoni estensiva li jinvolvi tal-
anqas l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-partijiet interessati 
rilevanti kollha - u, jekk jitqies li jkun 
xieraq, lill-partijiet interessati direttament 
- lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
lil awtoritajiet nazzjonali oħra.

Ġustifikazzjoni

L-elaborazzjoni ta' tali metodoloġija mhux biss tieħu aktar minn xahar minħabba l-proċessi 
interni ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-ENTSOG u l-ENTSO-E (ara l-istatuti tal-ENTSOG u l-
ENTSO-E), iżda l-kostijiet imġarrba mit-TSOs qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
ma jkunux eliġibbli għar-rimborż permezz tal-iffissar tat-tariffi mill-NRAs. Barra minn hekk, 
jekk jitwettaq proċess ta' konsultazzjoni estensiv, xahar mhuwiex biżżejjed.
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-metodoloġija għandha tiġi aġġornata u 
mtejba regolarment billi tiġi segwita l-
proċedura stabbilita fil-paragrafi 1 sa 5. L-
Aġenzija, wara li tikkonsulta formalment 
l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha u lill-
Kummissjoni, tista’ titlob tali 
aġġornament u titjib bil-ġustifikazzjoni u 
t-termini ta’ żmien dovuti.

6. Il-metodoloġija għandha tiġi aġġornata u 
mtejba kull sentejn billi tiġi segwita l-
proċedura stabbilita fil-paragrafi 1 sa 5.

Ġustifikazzjoni

Dan irid ikun proċess ċar u predefinit, anke fir-rigward tat-tul ta' żmien, i.e. ma jistax ikun 
ibbażat fuq talba każwali.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kopja tad-deċiżjonijiet kollha, flimkien 
mal-informazzjoni rilevanti kollha fir-
rigward ta’ kull deċiżjoni, għandha tiġi 
notifikata, mingħajr dewmien, mill-
Aġenzija lill-Kummissjoni. Dik l-
informazzjoni tista’ tiġi sottomessa f’forma 
aggregata. Il-Kummissjoni għandha 
żżomm il-kunfidenzjalità ta’ informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

7. Kopja tad-deċiżjonijiet kollha maħruġa 
skont il-paragrafu 6, flimkien mal-
informazzjoni rilevanti kollha fir-rigward 
ta’ kull deċiżjoni, għandha tiġi notifikata, 
mingħajr dewmien, mill-Aġenzija lill-
Kummissjoni. Dik l-informazzjoni tista’ 
tiġi sottomessa f’forma aggregata. Il-
Kummissjoni għandha żżomm il-
kunfidenzjalità ta’ informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar liema huma d-deċiżjonijiet ikkonċernati.

Emenda 42
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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; kif ukoll

(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, bħall-
benefiċċji ambjentali u soċjali, is-sigurtà
tal-provvista, is-solidarjetà jew l-
innovazzjoni; kif ukoll

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) informazzjoni dwar il-lista attwali ta' 
proġetti prijoritarji, ħarsa ġenerali lejn l-
istadji tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
kif ukoll id-dati u l-aġendi għal-laqgħat 
tal-gruppi reġjonali, flimkien mal-
pubblikazzjoni sussegwenti tal-minuti u 
ta' kull deċiżjoni meħuda.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) informazzjoni ġenerali, aġġornata 
regolarment, inkluża informazzjoni 
ġeografika, għal kull proġett ta’ interess 
komuni;

(a) informazzjoni ġenerali, aġġornata 
regolarment, inkluża informazzjoni 
ġeografika meħtieġa, għal kull proġett ta’ 
interess komuni;

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u 
x-Xlokk tal-Ewropa (“NSI tal-Lvant -
Elettriku”): interkonnessjonijiet u linji 
interni fid-direzzjonijiet ta’ Tramuntana-
Nofsinhar u Lvant-Punent biex ilestu s-suq 
intern u jintegraw ġenerazzjoni minn sorsi 
tal-enerġija rinnovabbli.

(3) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u 
x-Xlokk tal-Ewropa (“NSI tal-Lvant -
Elettriku”): interkonnessjonijiet u linji 
interni fid-direzzjonijiet ta’ Tramuntana-
Nofsinhar u Lvant-Punent biex ilestu s-suq 
intern u jintegraw ġenerazzjoni minn sorsi 
tal-enerġija rinnovabbli. Interkonnessjoni 
ta' sistemi elettriċi ta' gżejjer iżolati mal-
kontinent sabiex jingħataw il-benefiċċji 
tas-suq integrat tal-elettriku, tiżdied il-
penetrazzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli (RES) u jkun possibbli li l-
enerġija RES tiġi trasferita għall-
kontinent.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Awtostradi tal-elettriku: l-ewwel 
awtostradi tal-elettriku sal-2020, fid-dawl 
tal-bini ta’ sistema ta’ awtostradi tal-
elettriku fl-Unjoni.

(11) Awtostradi tal-elettriku: l-ewwel 
awtostradi tal-elettriku sal-2020, fid-dawl 
tal-bini ta’ sistema ta’ awtostradi tal-
elettriku fl-Unjoni, speċjalment il-
konnessjoni ta' reġjuni li għandhom 
kapaċità kbira ta' produzzjoni ta' enerġija 
rinnovabbli u potenzjal kbir ta' ħżin;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Għall-proġetti relatati mal-elettriku li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 1 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jkun 
magħmul minn rappreżentanti tal-Istati 
Membri, awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 

(1) Għall-proġetti relatati mal-elettriku li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 1 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jkun 
magħmul minn rappreżentanti tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
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operaturi ta’ sistema tat-trażmissjoni li 
jaqdu l-obbligu tagħhom li jikkooperaw 
f’livell reġjonali f’konformità mal-
Artikolu 6 tad-Direttiva 2009/72/KE u l-
Artikolu 12 tar-Regolament (KE) 
Nru 714/2009 u promoturi ta’ proġetti 
kkonċernati minn kull waħda mill-
prijoritajiet rilevanti indikati fl-Anness 1, 
kif ukoll il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-
ENTSO tal-Elettriku.

awtoritajiet regolatorji nazzjonali, operaturi 
ta’ sistema tat-trażmissjoni li jaqdu l-
obbligu tagħhom li jikkooperaw f’livell 
reġjonali f’konformità mal-Artikolu 6 tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009, promoturi 
ta’ proġetti u partijiet interessati rilevanti 
oħra, inklużi produtturi, operaturi tas-
sistemi ta' distribuzzjoni, fornituri u 
organizzazzjonijiet ambjentali u 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
konsumaturi, ikkonċernati minn kull 
waħda mill-prijoritajiet rilevanti indikati fl-
Anness 1, kif ukoll il-Kummissjoni, l-
Aġenzija u l-ENTSO tal-Elettriku.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-proġetti relatati mal-gass li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 2 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jkun 
magħmul minn rappreżentanti tal-Istati 
Membri, awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
operaturi ta’ sistema tat-trażmissjoni li 
jaqdu l-obbligu tagħhom li jikkooperaw 
f’livell reġjonali f’konformità mal-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/73/KE u l-
Artikolu 12 tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2009 u promoturi ta’ proġetti 
kkonċernati minn kull waħda mill-
prijoritajiet rilevanti indikati fl-Anness I, 
kif ukoll il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-
ENTSO tal-Gass.

Għall-proġetti relatati mal-gass li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 2 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jkun 
magħmul minn rappreżentanti tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, operaturi 
ta’ sistema tat-trażmissjoni li jaqdu l-
obbligu tagħhom li jikkooperaw f’livell 
reġjonali f’konformità mal-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2009/73/KE u l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009 u 
promoturi ta’ proġetti kkonċernati minn 
kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti 
indikati fl-Anness I, kif ukoll il-
Kummissjoni, l-Aġenzija u l-ENTSO tal-
Gass.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 1 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-proġetti relatati mat-trasport taż-żejt 
u d-diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategoriji msemmija fl-Anness II(3) u (4), 
kull Grupp għandu jkun magħmul mill-
Istati Membri, promoturi ta’ proġetti 
kkonċernati minn kull waħda mill-
prijoritajiet rilevanti indikati fl-Anness 1 u 
l-Kummissjoni.

Għall-proġetti relatati mat-trasport taż-żejt 
u d-diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategoriji msemmija fl-Anness II(3) u (4), 
kull Grupp għandu jkun magħmul minn 
rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri, promoturi ta’ proġetti 
kkonċernati minn kull waħda mill-
prijoritajiet rilevanti indikati fl-Anness 1 u 
l-Kummissjoni.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Kull Grupp għandu jikkonsulta l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
partijiet interessati rilevanti, inklużi l-
produtturi, l-operaturi ta' sistema ta’ 
distribuzzjoni, il-fornituri u għall-kompiti 
stabbiliti fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 5,
organizzazzjonijiet tal-protezzjoni 
ambjentali. Il-Grupp jista’ jorganizza 
seduti jew konsultazzjonijiet meta jkun 
rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tiegħu.

(4) Kull Grupp għandu jikkonsulta l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
partijiet interessati rilevanti, inklużi l-
produtturi, l-operaturi ta' sistema ta’ 
distribuzzjoni, il-fornituri, il-konsumaturi u 
organizzazzjonijiet tal-protezzjoni 
ambjentali. Il-Grupp għandu jorganizza 
seduti jew konsultazzjonijiet meta jkun 
rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tiegħu. Il-
Grupp għandu jinforma lill-pubbliku 
regolarment u bis-sħiħ dwar l-istat u r-
riżultat tad-deliberazzjonijiet tiegħu u 
jorganizza smigħ jew konsultazzjoni qabel 
ma jressaq il-lista proposta tiegħu kif 
imsemmi fl-Artikolu 3(4).

Emenda 51

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-proġetti proposti għall-ħżin u t-
trażmissjoni tal-elettriku li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punt 1(a) sa (d) tal-

(3) Għall-proġetti kollha ta' interess 
komuni inklużi fil-lista tal-Unjoni wara l-
1 ta' Awwissu 2013, il-proġetti għall-ħżin u 
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Anness II għandhom ikunu parti mill-aħħar 
pjan ta’ għaxar snin għall-iżvilupp tan-
netwerk tal-elettriku disponibbli, u 
żviluppat mill-ENTSO tal-Elettriku skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament 
(KE) 714/2009.

t-trażmissjoni tal-elettriku li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punt 1(a) sa (d) tal-
Anness II għandhom ikunu parti mill-aħħar 
pjan ta’ għaxar snin għall-iżvilupp tan-
netwerk tal-elettriku disponibbli, u 
żviluppat mill-ENTSO tal-Elettriku skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament 
(KE) 714/2009.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Għal-listi kollha ta’ proġetti ta’ interess 
komuni fl-Unjoni, adottati wara l-
1 ta’ Awwissu 2013, il-proposti għal 
proġetti għall-ħżin u t-trażmissjoni tal-gass 
li jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 2 
tal-Anness II għandhom ikunu parti mill-
aħħar pjan ta’ għaxar snin għall-iżvilupp 
tan-netwerk tal-gass disponibbli, żviluppat 
mill-ENTSO tal-Gass skont l-Artikolu 8 
tar-Regolament (KE) 715/2009.

(4) Għall-proġetti kollha ta’ interess 
komuni inklużi fil-lista tal-Unjoni wara l-
1 ta’ Awwissu 2013, il-proġetti għall-ħżin 
u t-trażmissjoni tal-gass li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness II 
għandhom ikunu parti mill-aħħar pjan ta’ 
għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk tal-
gass disponibbli, żviluppat mill-ENTSO 
tal-Gass skont l-Artikolu 8 tar-Regolament 
(KE) 715/2009.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-ħżin tal-elettriku, il-proġett 
għandu jipprovdi kapaċità ta’ ħżin li 
tippermetti ġenerazzjoni annwali tal-
elettriku ta’ mill-inqas 500 Gigawatt fis-
siegħa;

(b) għall-ħżin tal-elettriku, il-proġett 
għandu jipprovdi kapaċità ta’ ħżin li 
tippermetti ġenerazzjoni annwali tal-
elettriku ta’ mill-inqas 250 MW kapaċità u 
250 Gigawatt-sigħat/sena;

Emenda 54

Proposta għal regolament
Anness V – punt 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Fl-elettriku: xenarji għal kapaċitiajiet 
tad-domanda u tal-ġenerazzjoni skont it-tip 
ta’ fjuwil (tal-bijomassa, ġeotermali, idro, 
tal-gass, nukleari, taż-żejt, tal-fjulwil, tar-
riħ, fotovoltajku solari, solari kkonċentrat, 
teknoloġiji oħra rinnovabbli) u l-lokazzjoni 
ġeografika tagħhom, prezzijiet tal-fjulwil 
(inklużi tal-bijomassa, tal-faħam, tal-gass u 
taż-żejt), prezzijiet tad-diossidu tal-
karbonju, il-kompożizzjoni tat-trażmissjoni 
u, jekk rilevanti, in-netwerk ta’ 
distribuzzjoni, u l-evoluzzjoni tiegħu, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-proġetti ġodda 
kollha sinifikanti tal-ġenerazzjoni (inkluża 
l-kapaċità mgħammra għall-qbid tad-
diossidu tal-karbonju), il-ħżin u t-
trażmissjoni li għalihom ttieħdet deċiżjoni 
ta’ investiment finali u li waslu biex jiġu 
kkummissjonati sal-aħħar tas-sena n+5;

(a) Fl-elettriku: xenarji għad-domanda
(kemm fl-Istati Membri u f'pajjiżi terzi 
ġirien) u għall-kapaċitiajiet tal-
ġenerazzjoni skont it-tip ta’ fjuwil (tal-
bijomassa, ġeotermali, idro, tal-gass, 
nukleari, taż-żejt, tal-fjulwil, tar-riħ, 
fotovoltajku solari, solari kkonċentrat, 
teknoloġiji oħra rinnovabbli) u l-lokazzjoni 
ġeografika tagħhom, prezzijiet tal-fjulwil 
(inklużi tal-bijomassa, tal-faħam, tal-gass u 
taż-żejt), prezzijiet tad-diossidu tal-
karbonju, il-kompożizzjoni tat-trażmissjoni 
u, jekk rilevanti, in-netwerk ta’ 
distribuzzjoni, u l-evoluzzjoni tiegħu, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-proġetti ġodda 
kollha sinifikanti tal-ġenerazzjoni (inkluża 
l-kapaċità mgħammra għall-qbid tad-
diossidu tal-karbonju), il-potenzjal tal-ħżin
u proġetti ta' ħżin u trażmissjoni li 
għalihom ttieħdet deċiżjoni ta’ investiment 
finali u li waslu biex jiġu kkummissjonati 
sal-aħħar tas-sena n+5;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Anness V – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Fil-gass: xenarji għal domanda,
importazzjonijiet, prezzijiet tal-fjulwil 
(inklużi faħam, gass u żejt), prezzijiet tad-
diossidu tal-karbonju, il-kompożizzjoni 
tan-netwerk tat-trażmissjoni u l-
evoluzzjoni tiegħu, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-proġetti ġodda kollha li 
għalihom tkun ittieħdet deċiżjoni tal-
investiment finali u li waslu biex jiġu 
kkummissjonati sal-aħħar tas-sena n+5;

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test.
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Emenda 56

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, 
abbażi tal-ispejjeż matul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tekniku tal-proġett, għandha mill-inqas 
tikkunsidra l-ispejjeż li ġejjin: in-nefqa tal-
kapital, in-nefqa operazzjonali u ta’ 
manutenzjoni u l-ispejjeż ambjentali għall-
kostruzzjoni, għall-operat u għad-
dekummissjonar ta' proġetti ta' 
infrastruttura tal-enerġija u l-ġestjoni tal-
iskart, fejn ikun rilevanti. Il-metodoloġija 
għandha tagħti gwida fuq ir-rati ta’ skont li 
għandhom jintużaw għall-kalkoli.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Anness V – punt 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ir-reżistenza tas-sistema, li tinkludi r-
reżistenza kontra d-diżastri u l-klima, u s-
sigurtà tas-sistema, speċjalment għall-
infrastrutturi kritiċi Ewropej kif definiti 
fid-Direttiva 2008/114/KE;

(b) Ir-reżiljenza tas-sistema, li tinkludi s-
sigurtà tal-provvista, ir-reżiljenza kontra 
d-diżastri u l-klima, u s-sigurtà tas-sistema, 
speċjalment għall-infrastrutturi kritiċi 
Ewropej kif definiti fid-
Direttiva 2008/114/KE;

Ġustifikazzjoni
Is-sigurtà tal-provvista hija waħda mill-kwistjonijiet l-aktar importanti f'dan il-kuntest.
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