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Emenda 7
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-introduzzjoni ta' politika komuni 
dwar l-enerġija bil-għan li tassigura l-
provvista tal-enerġija tal-Komunità, 
tranżizzjoni lejn sistema tal-enerġija 
b'emissjonijiet baxxi tas-CO2 u t-tħaddim 
ta' swieq tal-enerġija kompetittivi hija għan 
li l-Komunità stabbilietu hija stess.

(1) L-introduzzjoni ta' politika komuni dwar 
l-enerġija bil-għan li tassigura l-provvista 
tal-enerġija tal-Komunità, tranżizzjoni lejn
ekonomija effiċjenti fl-enerġija bbażata 
fuq l-enerġija rinnovabbli u t-tħaddim ta' 
swieq tal-enerġija kompetittivi hija għan li 
l-Komunità stabbilietu hija stess.

Or. en

Emenda 8
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ix-xenarju tal-enerġija fil-Komunità u lil 
hinn minnha nbidel b'mod sinifikanti f'dawn 
l-aħħar snin u b'hekk l-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija huwa kwistjoni 
kruċjali għas-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija tal-Komunità, għat-tħaddim tas-suq 
intern u għat-tranżizzjoni lejn sistema ta' 
emissjonijiet baxxi tas-CO2 li daħlet għaliha 
l-Komunità.

(3) Ix-xenarju tal-enerġija fil-Komunità u lil 
hinn minnha nbidel b'mod sinifikanti f'dawn 
l-aħħar snin u b'hekk l-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija huwa kwistjoni 
kruċjali għas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija 
tal-Komunità, għat-tħaddim tas-suq intern u 
għat-tranżizzjoni lejn ekonomija effiċjenti fl-
enerġija bbażata fuq l-enerġija rinnovabbli 
li daħlet għaliha l-Komunità.

Or. en
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Emenda 9
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom għal dan 
il-għan jinnotifikaw lill-Kummissjoni, id-
dejta u l-informazzjoni dwar il-proġetti ta' 
investiment li jikkonċernaw il-produzzjoni, 
il-ħżin u t-trasport taż-żejt, il-gass naturali, 
l-enerġija elettrika, il-bijofjuwils u d-
diossidu tal-karbonju ppjanati jew li qed 
jitwettqu fit-territorju tagħhom. L-impriżi 
konċernati għandhom ikunu obbligati 
jinnotifikaw lill-Istat Membru d-dejta u l-
informazzjoni inkwistjoni.

(10) L-Istati Membri għandhom għal dan 
il-għan jinnotifikaw lill-Kummissjoni, id-
dejta u l-informazzjoni dwar il-proġetti ta' 
investiment li jikkonċernaw il-produzzjoni, 
il-ħżin u t-trasport taż-żejt, il-gass, l-
enerġija elettrika, it-tisħin, il-fjuwils 
rinnovabbli għat-trasport u d-diossidu tal-
karbonju ppjanati jew li qed jitwettqu fit-
territorju tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom dejjem jikkunsidraw li jnaqqsu 
l-konsum tal-enerġija, kif ukoll li jtejbu u 
jibnu fuq l-infrastruttura eżistenti, qabel 
ma jinvestu f’infrastruttura ġdida. L-
impriżi konċernati għandhom ikunu 
obbligati jinnotifikaw lill-Istat Membru d-
dejta u l-informazzjoni inkwistjoni.

(Il-bdil tal-kliem ”gass” minflok "gass 
naturali" u “fjuwils rinnovabbli għat-
trasport” minflok “bijofjuwils” f’din l-
emenda japplika għat-test kollu. Jekk tiġi 
adottata jeħtieġ li jsiru t-tibdiliet 
korrispondenti kollha.)

Or. en
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Emenda 10
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tippubblika dejta u 
informazzjoni skont dan ir-Regolament, 
b'mod partikolari fl-analiżijiet imsemmija 
fl-Artikolu 10(3), sakemm id-dejta u l-
informazzjoni jiġu ppubblikati f'forma 
aggregata u ma jinkixef l-ebda dettall 
rigward l-impriżi.

2. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
dejta u informazzjoni skont dan ir-
Regolament, b'mod partikolari fl-analiżijiet 
imsemmija fl-Artikolu 10(3), f'forma 
aggregata. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda hu li tallinja d-dispożizzjonijiet tar-Regolament mad-Direttiva dwar 
l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni ambjentali u l-Konvenzjoni ta’ Århus. 

Emenda 11
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 2 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jew l-entitajiet delegati 
tagħhom għandhom iħarsu l-
kunfidenzjalità ta' dejta u informazzjoni 
sensittivi mil-lat kummerċjali.

L-Istati Membri jew l-entitajiet delegati 
tagħhom għandhom iħarsu l-
kunfidenzjalità ta' dejta u informazzjoni 
sensittivi mil-lat kummerċjali bi qbil mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/4/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta’ Jannar 2008 dwar l-aċċess 
pubbliku għall-informazzjoni ambjentali1.
1 ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda hu li tallinja d-dispożizzjonijiet tar-Regolament mad-Direttiva dwar 
l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni ambjentali u l-Konvenzjoni ta’ Århus.

Emenda 12
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Anness - punt 1.2 - l-aħħar subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sistemi ta' pajpijiet għal skopijiet militari u 
dawk li jfornu lill-impjanti li ma jaqgħux fl-
ambitu tal-punt 1.1 huma esklużi.

Sistemi ta' pajpijiet li jfornu lill-impjanti li 
ma jaqgħux fl-ambitu tal-punt 1.1 huma 
esklużi.

Or. en

Emenda 13
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Anness - punt 1.3 - l-aħħar subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tankijiet maħsuba għal skopijiet militari u 
dawk li jfornu lill-impjanti li ma jaqgħux fl-
ambitu tal-punt 1.1 huma esklużi.

Tankijiet li jfornu lill-impjanti li ma jaqgħux 
fl-ambitu tal-punt 1.1 huma esklużi.

Or. en

Emenda 14
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Anness - punt 3.1 - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Impjanti tal-enerġija termali u nukleari 
(ġeneraturi b'kapaċità ta' 100 MW jew aktar 

Impjanti tal-enerġija termali u nukleari 
(ġeneraturi b'kapaċità ta' 100 MW jew aktar 
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għal kull unità); għal kull unità) u stallazzjonijiet nukleari 
oħra;

Or. en

Emenda 15
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Anness - punt 3.1 - inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Farms tal-enerġija mir-riħ (b'kapaċità ta' 
20 MW jew aktar għall-farms 'il barra mix-
xtut jew b'kapaċità ta' 10 MW jew aktar 
għall-farms fuq ix-xtut); 

Farms tal-enerġija mir-riħ (b'kapaċità ta' 
20 MW jew aktar għall-farms 'il barra mix-
xtut jew b'kapaċità ta' 5 MW jew aktar 
għall-farms fuq ix-xtut); 

Or. en

Emenda 16
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Anness - punt 3.1 - inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Stallazzjonijiet li jużaw l-enerġija termali 
mix-xemx, l-enerġija ġeotermali u dik 
fotovoltajka (ġeneraturi b'kapaċità ta' 
10 MW jew aktar għal kull unità);

- Stallazzjonijiet li jużaw l-enerġija termali 
mix-xemx u l-enerġija ġeotermali 
(ġeneraturi b'kapaċità ta' 5 MW jew aktar 
għal kull unità) u stallazzjonijiet 
fotovoltajċi (b’kapaċità ta’ 1MW jew 
aktar);

Or. en
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Emenda 17
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Anness - punt 3.1 - inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Stallazzjonijiet ta' ġenerazzjoni tal-
enerġija mill-bijomassa/skart (ġeneraturi 
b'kapaċità ta' 10 MW jew aktar għal kull 
unità);

- Stallazzjonijiet ta' ġenerazzjoni tal-
enerġija mill-bijomassa/bijolikwidi/skart 
(ġeneraturi b'kapaċità ta' 5 MW jew aktar 
għal kull unità);

Or. en

Emenda 18
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Anness - punt 3.2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2a Ħżin 

- faċilitajiet ta’ ħżin tal-elettriku

- faċilitajiet ta’ ħżin ta’ skart radjoattiv 

Or. en

Emenda 19
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Anness - punt 5.2 - l-aħħar subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istallazzjonijiet tal-ħżin maħsuba għar-
riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku huma 
esklużi.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-eċċezzjoni għandha titħassar minħabba li tfisser li l-ebda informazzjoni dwar is-CCS 
mhi ser  titqassam fis-snin li ġejjin għaliex l-uniċi proġetti CCS li hemm bħalissa huma 
proġetti pilota u proġetti ta’ dimostrazzjoni. 


