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Emenda 1
Laurence J.A.J. Stassen
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-grids intelliġenti huma r-
riżultat ta’ konverġenza bejn is-setturi tal-
enerġija u tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni (ICT) u li għandu 
jitħeġġeġ li jkun hemm aktar kooperazzjoni 
bejn dawn is-setturi, pereżempju fir-
rigward tal-użu effiċjenti tal-ispettru tar-
radju madwar l-Ewropa u funzjonijiet 
intelliġenti tal-enerġija fl-"Internet tal-
oġġetti" tal-ġejjieni. jitlob lill-
Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa 
sabiex tiżgura l-użu u t-tħaddim koerenti 
u effiċjenti tal-grids intelliġenti;

1. Jinnota li l-grids intelliġenti huma r-
riżultat ta’ konverġenza bejn is-setturi tal-
enerġija u tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni (ICT) u li għandu 
jitħeġġeġ li jkun hemm aktar kooperazzjoni 
bejn dawn is-setturi, pereżempju fir-
rigward tal-użu effiċjenti tal-ispettru tar-
radju madwar l-Ewropa u funzjonijiet 
intelliġenti tal-enerġija fl-"Internet tal-
oġġetti" tal-ġejjieni;

Or. nl

Emenda 2
Satu Hassi
f’isem il-Grupp Verts/ALEAbbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-grids intelliġenti huma r-
riżultat ta’ konverġenza bejn is-setturi tal-
enerġija u tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni (ICT) u li għandu 
jitħeġġeġ li jkun hemm aktar kooperazzjoni 
bejn dawn is-setturi, pereżempju fir-
rigward tal-użu effiċjenti tal-ispettru tar-
radju madwar l-Ewropa u funzjonijiet 
intelliġenti tal-enerġija fl-“Internet tal-
oġġetti” tal-ġejjieni. jitlob lill-
Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa 
sabiex tiżgura l-użu u t-tħaddim koerenti u 
effiċjenti tal-grids intelliġenti;

1. Jinnota li l-grids intelliġenti huma r-
riżultat tar-rwol dejjem akbar tas-settur
tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT) fl-immaniġġjar tan-
netwerk tas-settur tal-enerġija u li għandu 
jitħeġġeġ li jkun hemm aktar kooperazzjoni
u sinerġiji bejn dawn is-setturi, 
pereżempju fir-rigward tal-użu effiċjenti 
tal-ispettru tar-radju madwar l-Ewropa u 
funzjonijiet intelliġenti tal-enerġija fis-
sistema deċentralizzata tal-enerġija; jitlob 
lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa 
sabiex tiżgura l-użu u t-tħaddim koerenti u 
effiċjenti tal-grids intelliġenti; jinnota bi 
tħassib il-kwistjonijiet serji mqajma minn 
tali sinerġiji f’termini ta’ protezzjoni u 
privatezza tad-data, tariffi miżjuda, u 
għall-operaturi tan-netwerk tal-enerġija li 
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potenzjalment ikunu f’sitwazzjoni fejn 
ikollhom jixtru data minn kumpaniji tat-
telekomunikazzjoni biex jissodisfaw ir-
responsabbiltà fundamentali tagħhom -
dik li joperaw, iżommu u jiżviluppaw 
sistema effiċjenti tad-distribuzzjoni tal-
elettriku; jisħaq li operaturi tal-enerġija 
għandu jkollhom responsabbiltà ewlenija 
fil-mudell tan-negozju ta’ grid
intelliġenti;

Or. en

Emenda 3
Gaston Franco
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-grids intelliġenti huma r-
riżultat ta’ konverġenza bejn is-setturi tal-
enerġija u tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni (ICT) u li għandu 
jitħeġġeġ li jkun hemm aktar kooperazzjoni 
bejn dawn is-setturi, pereżempju fir-
rigward tal-użu effiċjenti tal-ispettru tar-
radju madwar l-Ewropa u funzjonijiet 
intelliġenti tal-enerġija fl-“Internet tal-
oġġetti” tal-ġejjieni. jitlob lill-
Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa 
sabiex tiżgura l-użu u t-tħaddim koerenti u 
effiċjenti tal-grids intelliġenti;

1. Jinnota li l-grids intelliġenti huma r-
riżultat ta’ kollaborazzjoni bejn is-setturi 
tal-enerġija u tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) u 
li għandu jitħeġġeġ li jkun hemm aktar 
kooperazzjoni bejn dawn is-setturi, 
pereżempju fir-rigward tal-użu effiċjenti 
tal-ispettru tar-radju madwar l-Ewropa u 
funzjonijiet intelliġenti tal-enerġija fl-
“Internet tal-oġġetti” tal-ġejjieni; jitlob lill-
Kummissjoni tfassal ir-
rakkomandazzjonijiet meħtieġa sabiex 
tiżgura l-użu u t-tħaddim koerenti u 
effiċjenti tal-grids intelliġenti;

Or. fr

Emenda 4
Bernd Lange
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-grids intelliġenti huma r-
riżultat ta’ konverġenza bejn is-setturi tal-
enerġija u tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni (ICT) u li għandu 
jitħeġġeġ li jkun hemm aktar kooperazzjoni 

1. Jinnota li l-grids intelliġenti huma r-
riżultat ta’ konverġenza bejn is-settur tal-
enerġija u s-settur tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) li 
dejjem qed iżid fl-importanza tiegħu u li 
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bejn dawn is-setturi, pereżempju fir-
rigward tal-użu effiċjenti tal-ispettru tar-
radju madwar l-Ewropa u funzjonijiet 
intelliġenti tal-enerġija fl-"Internet tal-
oġġetti" tal-ġejjieni. jitlob lill-Kummissjoni 
tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tiżgura l-
użu u t-tħaddim koerenti u effiċjenti tal-
grids intelliġenti;

għandu jitħeġġeġ li jkun hemm aktar 
kooperazzjoni bejn dawn is-setturi, 
pereżempju fir-rigward tal-użu effiċjenti 
tal-ispettru tar-radju madwar l-Ewropa u 
funzjonijiet intelliġenti tal-enerġija fl-
"Internet tal-oġġetti" tal-ġejjieni; jitlob lill-
Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa 
sabiex tiżgura l-użu u t-tħaddim koerenti u 
effiċjenti tal-grids intelliġenti;

Or. de

Emenda 5
Silvia-Adriana Ţicău
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li grid intelliġenti tal-
elettriku tiftaħ il-bieb għal 
applikazzjonijiet ġodda b’impatti mifruxa: 
tiġi provduta l-kapaċità li jiġu integrati 
b’mod sikur aktar sorsi rinnovabbli tal-
enerġija (RES), vetturi elettriċi u 
ġeneraturi distribwiti fin-netwerk; 
tingħata qawwa aktar effiċjenti u 
affidabbli permezz ta’ risposta u kontroll 
komprensiv tad-domanda u kapaċitajiet 
ta’ monitoraġġ; tiġi użata konfigurazzjoni 
awtomatika tal-grid għall-prevenzjoni u r-
restawr ta’ qtugħ (kapaċitajiet 
awtoriġenerabbli); jiġi permess lill-
konsumaturi li jkollhom aktar kontroll 
fuq il-konsum tagħhom tal-elettriku u 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-suq tal-
elettriku;

Or. ro

Emenda 6
Bernd Lange
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li l-ammont li qed jiżdied fl-
użu tal-enerġija rinnovabbli fil-provvista 
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Ewropea tal-elettriku joħloq il-ħtieġa li 
jkun hemm żvilupp tal-infrastruttura 
eżistenti tal-grids u l-IT, għalhekk hija 
meħtieġa promozzjoni iktar b’saħħitha fil-
qasam tar-riċerka u l-iżvilupp kif ukoll 
standardizzazzjoni Ewropea mgħaġġla.

Or. de

Emenda 7
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. - wara li kkunsidra r-Rapport Finali 
ta’ Ġunju 2013 tal-proġett “THINK” tas-
7 Programm Qafas bl-isem “From 
Distribution Networks to Smart 
Distribution Systems: Rethinking the 
Regulation of European Electricity 
DSOs” (Minn Netwerks ta’ Distribuzzjoni 
għal Sistemi Intelliġenti ta’
Distribuzzjoni: Valutazzjoni mill-ġdid tar-
Regolament dwar id-DSOs Ewropej tal-
Elettriku)

Or. en

Emenda 8
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1b. - wara li kkunsidra r-rapport tal-
Kunsill tar-Regolaturi Ewropej tal-
Enerġija (CEER) tas-16 ta’ April 2013 bl-
isem “Status Review on the Transposition 
of Unbundling Requirements for DSOs 
and Closed Distribution System 
Operators” (Reviżjoni tal-Istatus dwar it-
Traspożizzjoni tar-Rekwiżiti ta’
Separazzjoni għad-DSOs u l-Operaturi ta’
Sistema Magħluqa ta’ Distribuzzjoni)
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Or. en

Emenda 9
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1c. billi s-CEER jiddefinixxi grids 
intelliġenti bħala netwerks tal-elettriku li 
jistgħu jintegraw b’mod kosteffettiv l-
imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti kollha 
mqabbdin magħhom - ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmluha tat-
tnejn - bil-għan li jiġu żgurati sistemi 
elettriċi ekonomikament effiċjenti u 
sostenibbli, b’telf limitat u livelli għolja 
ta’ kwalità u ta’ sigurtà tal-provvista u ta’
sikurezza,

Or. en

Emenda 10
Laurence J.A.J. Stassen
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex inaqqsu l-
karbonju fl-ekonomija, iżidu s-sehem tal-
enerġija rinnovabbli u l-ġenerazzjoni 
distribwita, joħolqu kundizzjonijiet għall-
użu effiċjenti tal-elettriku fit-trasport, 
jagħtu lill-konsumaturi l-abilità li 
jadattaw il-konsum tagħhom sabiex 
jibbenefikaw mill-orħos prezzijiet u fl-
istess ħin jiffrankaw l-enerġija, itejbu l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija, kif ukoll 
jagħtu spinta lill-iżvilupp tat-teknoloġija 
fl-UE;

imħassar

Or. nl

Emenda 11
Satu Hassi
f’isem il-Grupp Verts/ALEAbbozz ta’ opinjoni
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Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex inaqqsu l-
karbonju fl-ekonomija, iżidu s-sehem tal-
enerġija rinnovabbli u l-ġenerazzjoni 
distribwita, joħolqu kundizzjonijiet għall-
użu effiċjenti tal-elettriku fit-trasport, 
jagħtu lill-konsumaturi l-abilità li jadattaw 
il-konsum tagħhom sabiex jibbenefikaw 
mill-orħos prezzijiet u fl-istess ħin 
jiffrankaw l-enerġija, itejbu l-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija, kif ukoll jagħtu spinta 
lill-iżvilupp tat-teknoloġija fl-UE;

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex l-ekonomija ssir 
ekoloġika, iżidu s-sehem tal-enerġija 
rinnovabbli u l-ġenerazzjoni distribwita, 
joħolqu kundizzjonijiet għall-użu effiċjenti 
tal-elettriku fit-trasport, jagħtu lill-
konsumaturi l-abilità li jadattaw il-konsum 
tagħhom sabiex jibbenefikaw mill-orħos 
prezzijiet u fl-istess ħin jiffrankaw l-
enerġija, itejbu l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, jagħtu spinta lill-innovazzjoni u 
l-iżvilupp tat-teknoloġija fl-UE kif ukoll
iħeġġu lill-konsumaturi jsiru 
“prosumaturi” - jipproduċu l-enerġija 
tagħhom stess u jbigħu ż-żejjed lura fis-
suq jew jirċievu krediti għall-elettriku, bl-
użu ta’ metraġġ nett;

Or. en

Emenda 12
Gaston Franco
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex inaqqsu l-karbonju 
fl-ekonomija, iżidu s-sehem tal-enerġija 
rinnovabbli u l-ġenerazzjoni distribwita, 
joħolqu kundizzjonijiet għall-użu effiċjenti 
tal-elettriku fit-trasport, jagħtu lill-
konsumaturi l-abilità li jadattaw il-konsum 
tagħhom sabiex jibbenefikaw mill-orħos 
prezzijiet u fl-istess ħin jiffrankaw l-
enerġija, itejbu l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, kif ukoll jagħtu spinta lill-
iżvilupp tat-teknoloġija fl-UE;

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex inaqqsu l-karbonju 
fl-ekonomija, iżidu s-sehem tal-enerġija 
rinnovabbli u l-ġenerazzjoni distribwita, 
joħolqu kundizzjonijiet għall-użu effiċjenti 
tal-elettriku fit-trasport, jagħtu lill-
konsumaturi l-abilità li jadattaw il-konsum 
tagħhom sabiex jibbenefikaw mill-orħos 
prezzijiet u fl-istess ħin jiffrankaw l-
enerġija, itejbu l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija u wkoll jiffrankaw l-enerġija
elettrika u l-investimenti għalja fil-grids 
tal-elettriku, bl-użu ta’ enerġija f’sigħat 
kwieti, kif ukoll jagħtu spinta lill-iżvilupp 
tat-teknoloġija fl-UE;

Or. fr
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Emenda 13
Bernd Lange
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex inaqqsu l-karbonju 
fl-ekonomija, iżidu s-sehem tal-enerġija 
rinnovabbli u l-ġenerazzjoni distribwita, 
joħolqu kundizzjonijiet għall-użu effiċjenti 
tal-elettriku fit-trasport, jagħtu lill-
konsumaturi l-abilità li jadattaw il-konsum 
tagħhom sabiex jibbenefikaw mill-orħos 
prezzijiet u fl-istess ħin jiffrankaw l-
enerġija, itejbu l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, kif ukoll jagħtu spinta lill-
iżvilupp tat-teknoloġija fl-UE;

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex inaqqsu l-karbonju 
fl-ekonomija, iżidu s-sehem tal-enerġija 
rinnovabbli u l-ġenerazzjoni distribwita, is-
sigurtà tal-provvista fid-djar, joħolqu 
kundizzjonijiet għall-użu effiċjenti tal-
elettriku fit-trasport, jagħtu lill-
konsumaturi l-abilità li jadattaw il-konsum 
tagħhom sabiex jibbenefikaw mill-orħos 
prezzijiet u fl-istess ħin jiffrankaw l-
enerġija, itejbu l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, kif ukoll jagħtu spinta lill-
iżvilupp tat-teknoloġija fl-UE, ifakkar li l-
iżvilupp u l-użu tal-grids intelliġenti 
jnaqqsu b’mod sinifikanti t-telf tal-
enerġija waqt it-trasportazzjoni u d-
distribuzzjoni tagħha;

Or. de

Emenda 14
Konrad Szymański
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex inaqqsu l-
karbonju fl-ekonomija, iżidu s-sehem tal-
enerġija rinnovabbli u l-ġenerazzjoni 
distribwita, joħolqu kundizzjonijiet għall-
użu effiċjenti tal-elettriku fit-trasport, 
jagħtu lill-konsumaturi l-abilità li jadattaw 
il-konsum tagħhom sabiex jibbenefikaw 
mill-orħos prezzijiet u fl-istess ħin 
jiffrankaw l-enerġija, itejbu l-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija, kif ukoll jagħtu spinta lill-
iżvilupp tat-teknoloġija fl-UE;

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex ikun hemm 
ekonomija b’emissjonijiet baxxi, iżidu s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli u l-
ġenerazzjoni distribwita, joħolqu 
kundizzjonijiet għall-użu effiċjenti tal-
elettriku fit-trasport, jagħtu lill-
konsumaturi l-abilità li jadattaw il-konsum 
tagħhom sabiex jibbenefikaw mill-orħos 
prezzijiet u fl-istess ħin jiffrankaw l-
enerġija, itejbu l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, kif ukoll jagħtu spinta lill-
iżvilupp tat-teknoloġija fl-UE;

Or. en
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Emenda 15
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex inaqqsu l-karbonju 
fl-ekonomija, iżidu s-sehem tal-enerġija 
rinnovabbli u l-ġenerazzjoni distribwita, 
joħolqu kundizzjonijiet għall-użu effiċjenti 
tal-elettriku fit-trasport, jagħtu lill-
konsumaturi l-abilità li jadattaw il-konsum 
tagħhom sabiex jibbenefikaw mill-orħos 
prezzijiet u fl-istess ħin jiffrankaw l-
enerġija, itejbu l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, kif ukoll jagħtu spinta lill-
iżvilupp tat-teknoloġija fl-UE;

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex inaqqsu l-
emissjonijiet ta’ gass serra, iżidu s-sehem 
tal-enerġija rinnovabbli u l-ġenerazzjoni 
distribwita, joħolqu kundizzjonijiet għall-
użu effiċjenti tal-elettriku fit-trasport, 
jagħtu lill-konsumaturi l-abilità li jadattaw 
il-konsum tagħhom sabiex jibbenefikaw 
mill-orħos prezzijiet u fl-istess ħin 
jiffrankaw l-enerġija, itejbu l-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija, kif ukoll jagħtu spinta lill-
iżvilupp tat-teknoloġija fl-UE;

Or. en

Emenda 16
Rachida Dati
Abbozz ta’opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex inaqqsu l-karbonju 
fl-ekonomija, iżidu s-sehem tal-enerġija 
rinnovabbli u l-ġenerazzjoni distribwita, 
joħolqu kundizzjonijiet għall-użu effiċjenti 
tal-elettriku fit-trasport, jagħtu lill-
konsumaturi l-abilità li jadattaw il-konsum 
tagħhom sabiex jibbenefikaw mill-orħos 
prezzijiet u fl-istess ħin jiffrankaw l-
enerġija, itejbu l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, kif ukoll jagħtu spinta lill-
iżvilupp tat-teknoloġija fl-UE;

2. Jenfasizza l-għadd ta’ benefiċċji tal-
grids intelliġenti sabiex inaqqsu l-karbonju 
fl-ekonomija, iżidu s-sehem tal-enerġija 
rinnovabbli u l-ġenerazzjoni distribwita, 
joħolqu kundizzjonijiet għall-użu effiċjenti 
tal-elettriku fit-trasport, jagħtu lill-
konsumaturi l-abilità li jadattaw il-konsum 
tagħhom sabiex jibbenefikaw mill-orħos 
prezzijiet u fl-istess ħin jiffrankaw l-
enerġija, itejbu l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija, kif ukoll jagħtu spinta lill-
iżvilupp tat-teknoloġija fl-UE; għalhekk 
jenfasizza l-interess kollu li jitqies ir-rwol
tal-intersezzjoni ta’ politiki tal-enerġija u 
ambjentali billi jinvolvu moviment
ġenerali ta’ sinteżi u razzjonalizzazzjoni
tal-leġiżlazzjoni u l-għanijiet eżistenti;

Or. fr
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Emenda 17
Silvia-Adriana Ţicău
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza li t-tħaddim tal-grids 
intelliġenti jipprovdi wkoll opportunità 
biex jissaħħu l-kompetittività u t-tmexxija 
teknoloġika dinjija tal-fornituri tat-
teknoloġija tal-UE, bħalma hija l-
industrija tal-inġinerija elettrika u 
elettronika, magħmula l-iktar mill-SMEs.

Or. ro

Emenda 18
Bernd Lange
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Ifakkar li l-infrastruttura tal-grids, l-
immaniġġjar tal-grids u r-regoli tas-suq 
fil-preżent huma adattati għall-ħtiġiet u l-
possibbiltajiet ta’ impjanti tal-enerġija li 
jaħdmu bl-enerġija nukleari jew bil-fossili 
u għalhekk jippreżentaw żvantaġġ għall-
kompetittività ta’ teknoloġiji ġodda 
bħalma huma l-enerġiji rinnovabbli;

Or. de

Emenda 19
Silvia-Adriana Ţicău
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu 
miżuri biex tneħħi ostakli ewlenin bħal: 
nuqqas ta’ interoperabbiltà u standards 
(sistemi standardizzati li tqabbad u tuża 
jnaqqsu l-ispejjeż u jippermettu 
konnettività wkoll għal Riżorsi tal-
Enerġija Distribwiti żgħar - DERs (jew 
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applikazzjonijiet DR żgħar); inċertezza 
dwar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet 
f’applikazzjonijiet ġodda ta’ grid 
intelliġenti; inċertezza dwar il-qsim tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u konsegwentement 
dwar mudelli ġodda ta’ negozju; 
reżistenza mill-konsumatur biex 
jipparteċipa fi provi; il-firxa ta’
arranġamenti regolatorji fl-Ewropa tista’
tippreżenta ostakli sinifikanti biex jiġu 
replikati riżultati ta’ proġett f’pajjiżi 
differenti.

Or. en

Emenda 20
Bernd Lange
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta’
infrastruttura ġdida, intelliġenti u flessibbli 
tal-enerġija, speċjalment il-grids 
intelliġenti, sabiex tingħata kapaċità ta’
enerġija akbar flessibbli ta’ back-up u 
bilanċ, inklużi l-mikroġenerazzjoni 
individwali u s-sistemi ta’ ħżin, użu ġodda 
tal-elettriku (bħall-vetturi tal-elettriku) u 
programmi ta’ rispons għad-domanda; 
jilqa’ l-enfasi b’saħħitha mqiegħda fuq 
proġetti tal-elettriku ta’ interess komuni fil-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa;

3. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta’
infrastruttura ġdida, intelliġenti u flessibbli 
tal-enerġija fuq il-livelli kollha tal-grids, 
speċjalment il-grids intelliġenti, sabiex 
tingħata kapaċità ta’ enerġija aktar
flessibbli ta’ back-up u bilanċ, inklużi l-
mikroġenerazzjoni individwali u s-sistemi 
ta’ ħżin, użijiet ġodda tal-elettriku (bħall-
vetturi tal-elettriku) u programmi ta’
rispons għad-domanda; jenfasizza li waqt 
l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tal-
infrastruttura tal-enerġija għandha tkun 
żgurata kooperazzjoni mtejba bejn l-
operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni, kif 
ukoll involviment b’saħħtu, trasparenti, 
ikkoordinat u bikri ta’ diversi partijiet 
interessati;  jilqa’ l-enfasi b’saħħitha 
mqiegħda fuq proġetti tal-elettriku ta’
interess komuni fil-faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”, jenfasizza li waqt dan 
għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni 
wkoll proġetti “smart-grid” fuq il-livell 
tad-distribuzzjoni tal-grids; jenfasizza li 
proġetti infrastrutturali għandhom 
jissodisfaw il-kriterji tas-sostenibbiltà u l-
kompetittività u jridu jkunu bbażati fuq 
approċċ integrattiv li jiżgura l-
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inkorporazzjoni tal-operaturi tan-
netwerks tad-distribuzzjoni;

Or. de

Emenda 21
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta’
infrastruttura ġdida, intelliġenti u flessibbli 
tal-enerġija, speċjalment il-grids 
intelliġenti, sabiex tingħata kapaċità ta’
enerġija akbar flessibbli ta’ back-up u 
bilanċ, inklużi l-mikroġenerazzjoni 
individwali u s-sistemi ta’ ħżin, użu ġodda 
tal-elettriku (bħall-vetturi tal-elettriku) u 
programmi ta’ rispons għad-domanda;jilqa’
l-enfasi b’saħħitha mqiegħda fuq proġetti
tal-elettriku ta’ interess komuni fil-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa;

3. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta’
infrastruttura ġdida, intelliġenti u flessibbli 
tal-enerġija, speċjalment il-grids 
intelliġenti, sabiex tingħata kapaċità ta’
enerġija aktar flessibbli ta’ back-up u 
bilanċ, inklużi l-mikroġenerazzjoni 
individwali u s-sistemi ta’ ħżin, użijiet
ġodda tal-elettriku (bħall-vetturi tal-
elettriku) u programmi ta’ rispons għad-
domanda; jilqa’ l-enfasi b’saħħitha 
mqiegħda fuq proġetti tal-enerġija 
intelliġenti ta’ interess komuni fil-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, filwaqt li 
jiddispjaċih li żewġ proġetti biss ta’ grid 
intelliġenti ġew inklużi fil-lista attwali 
għall-sentejn;

Or. en

Emenda 22
Gaston Franco
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta’
infrastruttura ġdida, intelliġenti u flessibbli 
tal-enerġija, speċjalment il-grids 
intelliġenti, sabiex tingħata kapaċità ta’
enerġija akbar flessibbli ta’ back-up u 
bilanċ, inklużi l-mikroġenerazzjoni 
individwali u s-sistemi ta’ ħżin, użu ġodda 
tal-elettriku (bħall-vetturi tal-elettriku) u 
programmi ta’ rispons għad-domanda; 
jilqa’ l-enfasi b’saħħitha mqiegħda fuq 
proġetti tal-elettriku ta’ interess komuni fil-

3. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta’
infrastruttura ġdida, intelliġenti u flessibbli 
tal-enerġija, speċjalment il-grids 
intelliġenti, sabiex tingħata kapaċità ta’ 
enerġija aktar flessibbli ta’ back-up u 
bilanċ, inklużi l-mikroġenerazzjoni 
individwali u s-sistemi ta’ ħżin (għalkemm 
bi prezz għal darboħra għali ħafna),
użijiet ġodda tal-elettriku (bħall-vetturi tal-
elettriku) u programmi ta’ rispons għad-
domanda; jilqa’ l-enfasi b’saħħitha 
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Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; mqiegħda fuq proġetti tal-elettriku ta’
interess komuni fil-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa u jenfasizza l-importanza tal-
iżvilupp ta’ interkonnessjonijiet enerġetiċi 
mit-Tramuntana għan-Nofsinhar fil-
Mediterran.

Or. fr

Emenda 23
Silvia-Adriana Ţicău
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jinnota li inċertezza persistenti dwar 
il-każ tan-negozju għal applikazzjonijiet 
ta’ grid intelliġenti u l-qsim ta’ spejjeż u 
benefiċċji fost il-parteċipanti hija fattur li 
jillimita l-investimenti privati;

Or. en

Emenda 24
Silvia-Adriana Ţicău
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3b. Jenfasizza li l-finanzjament għad 
għandu rwol kruċjali fl-istimolu ta’
investiment privat fi proġetti ta’ R&Ż u 
dimostrazzjoni ta’ grids intelliġenti;

Or. en

Emenda 25
Gaston Franco
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Ifakkar li fil-biċċa l-kbira tax-xenarji tal-
Pjan Direzzjonali tal-Enerġija għall-2050, 
l-integrazzjoni xierqa tal-ġenerazzjoni tal-
enerġija rinnovabbli distribwita ma tkunx 

4. Ifakkar li fil-biċċa l-kbira tax-xenarji tal-
Pjan Direzzjonali tal-Enerġija għall-2050, 
l-integrazzjoni xierqa tal-ġenerazzjoni tal-
enerġija rinnovabbli distribwita ma tkunx 
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possibbli mingħajr l-iżvilupp ta’ grids 
intelliġenti tad-distribuzzjoni lokali u 
reġjonali għall-elettriku;

possibbli mingħajr l-iżvilupp ta’ grids 
intelliġenti tad-distribuzzjoni lokali u 
reġjonali għall-elettriku peress li 
jiġġeneraw rabta ta’ informazzjoni u 
rabta fil-provvista tal-enerġija bejn iż-żoni 
lokali tal-iżvilupp soċjoekonomiku;
madankollu jżid li l-valur miżjud tal-grids 
intelliġenti huwa ferm aktar b’saħħtu 
milli jikkomunikaw fuq skala usa’, 
nazzjonali saħansitra anke Ewropea, il-
kontroll tad-domanda għall-enerġija 
f’dan il-livell billi jippermettu 
b’espansjoni, l-użu tad-depożiti tat-tħassir 
tal-konsum (jew depożiti tal-konsum) 
aktar numerużi lokalment meta l-
ġenerazzjoni hija baxxa wisq (jew 
b’saħħitha wisq);

Or. fr

Emenda 26
Satu Hassi
f’isem il-Grupp Verts/ALEAbbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Ifakkar li fil-biċċa l-kbira tax-xenarji tal-
Pjan Direzzjonali tal-Enerġija għall-2050, 
l-integrazzjoni xierqa tal-ġenerazzjoni tal-
enerġija rinnovabbli distribwita ma tkunx 
possibbli mingħajr l-iżvilupp ta’ grids 
intelliġenti tad-distribuzzjoni lokali u 
reġjonali għall-elettriku;

4. Ifakkar li fil-biċċa l-kbira tax-xenarji tal-
Pjan Direzzjonali tal-Enerġija għall-2050, 
l-integrazzjoni xierqa tal-ġenerazzjoni tal-
enerġija rinnovabbli distribwita ma tkunx 
possibbli mingħajr l-iżvilupp ta’ grids 
intelliġenti tad-distribuzzjoni lokali u 
reġjonali għall-elettriku; jenfasizza li 
peress li l-maġġoranza kbira tal-
ġenerazzjoni rinnovabbli distribwita 
kollha hija mqabbda ma’ livell ta’ vultaġġ 
baxx u medju, hija meħtieġa aktar azzjoni 
fuq in-netwerks ta’ distribuzzjoni;

Or. en

Emenda 27
Bernd Lange
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Ifakkar li fil-biċċa l-kbira tax-xenarji tal-
Pjan Direzzjonali tal-Enerġija għall-2050, 
l-integrazzjoni xierqa tal-ġenerazzjoni tal-
enerġija rinnovabbli distribwita ma tkunx 
possibbli mingħajr l-iżvilupp ta’ grids 
intelliġenti tad-distribuzzjoni lokali u 
reġjonali għall-elettriku;

4. Ifakkar li fil-biċċa l-kbira tax-xenarji tal-
Pjan Direzzjonali tal-Enerġija għall-2050, 
l-integrazzjoni xierqa tal-ġenerazzjoni tal-
enerġija rinnovabbli distribwita ma tkunx 
possibbli mingħajr l-iżvilupp ta’ grids 
intelliġenti tad-distribuzzjoni lokali u 
reġjonali għall-elettriku, jitlob li fl-isfond 
ta’ dan tiżdied l-importanza tan-netwerks 
tad-distribuzzjoni;

Or. de

Emenda 28
Konrad Szymański
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Ifakkar li fil-biċċa l-kbira tax-xenarji tal-
Pjan Direzzjonali tal-Enerġija għall-2050, 
l-integrazzjoni xierqa tal-ġenerazzjoni tal-
enerġija rinnovabbli distribwita ma tkunx 
possibbli mingħajr l-iżvilupp ta’ grids 
intelliġenti tad-distribuzzjoni lokali u 
reġjonali għall-elettriku;

4. Ifakkar li fil-biċċa l-kbira tax-xenarji tal-
Pjan Direzzjonali tal-Enerġija għall-2050, 
l-integrazzjoni xierqa tal-ġenerazzjoni tal-
enerġija rinnovabbli distribwita ma tkunx 
possibbli mingħajr l-iżvilupp ta’ grids 
intelliġenti tad-distribuzzjoni lokali u 
reġjonali għall-elettriku li jippermettu 
mmaniġġjar flessibbli u back-up meħtieġ 
għal dawk is-sorsi intermittenti tal-
enerġija;

Or. en

Emenda 29
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Jisħaq, madankollu, li l-iżvilupp ta’
grids intelliġenti jirrigwarda t-trasport 
effiċjenti tal-enerġija bl-anqas ammont 
ta’ telf jew ħela mis-sit tal-produzzjoni 
għas-sit tal-użu finali; jenfasizza li fil-
futur grids intelliġenti jkunu meħtieġa 
għas-sorsi kollha tal-enerġija, 
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indipendentement jekk provvista tal-
enerġija tkunx rinnovabbli jew mod ieħor;

Or. en

Emenda 30
Gaston Franco
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jappella għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp 
ta’ grids intelliġenti fil-livell Ewropew, 
nazzjonali u reġjonali; jemmen li l-grids 
intelliġenti joffru opportunità unika biex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni, lill-
ħolqien tal-impjiegi u lill-kompetittività 
tal-industrija Ewropea, b’mod partikolari 
għal dak li jirrigwarda l-SMEs;

5. Jappella għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp 
ta’ grids intelliġenti fil-livell Ewropew, 
nazzjonali u reġjonali speċjalment fil-
gżejjer u r-reġjuni b’konfigurazzjoni ta’
peniżola elettrika, kif ukoll fir-reġjuni li 
għandhom instabilitajiet tal-grid tal-
elettriku minħabba rata għolja ta’
penetrazzjoni ta enerġija intermittenti; 
jemmen li l-grids intelliġenti joffru 
opportunità unika biex tingħata spinta lill-
innovazzjoni, lill-ħolqien tal-impjiegi u lill-
kompetittività tal-industrija Ewropea, 
b’mod partikolari għal dak li jirrigwarda l-
SMEs;

Or. fr

Emenda 31
Satu Hassi
f’isem il-Grupp Verts/ALEAbbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jappella għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp 
ta’ grids intelliġenti fil-livell Ewropew, 
nazzjonali u reġjonali; jemmen li l-grids 
intelliġenti joffru opportunità unika biex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni, lill-
ħolqien tal-impjiegi u lill-kompetittività 
tal-industrija Ewropea, b’mod partikolari 
għal dak li jirrigwarda l-SMEs;

5. Jappella għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp 
ta’ grids intelliġenti fil-livell Ewropew, 
nazzjonali u reġjonali; jemmen li l-grids 
intelliġenti joffru opportunità unika biex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni, lir-riċerka 
u l-iżvilupp, lill-ħolqien tal-impjiegi u lill-
kompetittività tal-industrija Ewropea fil-
livell lokali u reġjonali, b’mod partikolari 
għal dak li jirrigwarda l-SMEs;

Or. en
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Emenda 32
Konrad Szymański
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jappella għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp 
ta’ grids intelliġenti fil-livell Ewropew, 
nazzjonali u reġjonali;jemmen li l-grids 
intelliġenti joffru opportunità unika biex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni, lill-
ħolqien tal-impjiegi u lill-kompetittività 
tal-industrija Ewropea, b’mod partikolari 
għal dak li jirrigwarda l-SMEs;

5. Jappella għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp 
ta’ grids intelliġenti fil-livell Ewropew, 
nazzjonali u reġjonali;jemmen li l-grids 
intelliġenti joffru opportunità importanti
biex tingħata spinta lill-innovazzjoni, lill-
ħolqien tal-impjiegi u lill-kompetittività 
tal-industrija Ewropea, b’mod partikolari 
għal dak li jirrigwarda l-SMEs;

Or. en

Emenda 33
Bernd Lange
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jappella għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp 
ta’ grids intelliġenti fil-livell Ewropew, 
nazzjonali u reġjonali; jemmen li l-grids 
intelliġenti joffru opportunità unika biex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni, lill-
ħolqien tal-impjiegi u lill-kompetittività 
tal-industrija Ewropea, b’mod partikolari 
għal dak li jirrigwarda l-SMEs;

5. Jappella għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp 
ta’ grids intelliġenti fil-livell Ewropew, 
nazzjonali u reġjonali; jemmen li l-grids 
intelliġenti joffru opportunità unika biex
anke fuq livell lokali tingħata spinta lill-
innovazzjoni, lill-ħolqien tal-impjiegi u lill-
kompetittività tal-industrija Ewropea, 
b’mod partikolari għal dak li jirrigwarda l-
SMEs;

Or. de

Emenda 34
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’
djalogu strutturat fil-livell Ewropew bejn 
id-DSOs u l-Kummissjoni Ewropea; 
jenfasizza li mingħajr il-kooperazzjoni 
tad-DSO, il-politika ta’ grids intelliġenti 
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ma tistax tiġi implimentata jew mnedija; 
jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa 
għall-ħolqien ta’ netwerk tad-DSO uniku 
Ewropew, ekwivalenti f’ċerti funzjonijiet 
għall-iggruppar ENTSO-E u ENTSOG;

Or. en

Emenda 35
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5b. Jitlob lill-Istati Membri jikkooperaw 
aktar u jaqsmu l-aħjar prattiki fil-forum 
CEER dwar ir-regolament ta’ DSOs 
nazzjonali; filwaqt li jinnota d-diversità 
tal-organizzazzjoni tad-DSOs, fejn xi Stati 
Membri għandhom DSO unika waqt li 
oħrajn għandhom aktar minn 800, 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jaħdmu aktar 
mill-qrib flimkien; jistieden lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni jaqblu dwar 
klassifikazzjoni unifikata ta’ jekk 
organizzazzjoni hix operatur ta’
trażmissjoni, operatur ta’ distribuzzjoni 
jew operatur kombinat;

Or. en

Emenda 36
Rachida Dati
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina jekk 
jeħtieġx li tressaq proposti, bi qbil mat-
tielet pakkett tas-suq intern tal-enerġija, 
għall-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ grids 
intelliġenti tal-elettriku, minħabba li dawn 
jistgħu jippermettu dejjem aktar l-
involviment ta’ aktar parteċipanti fis-suq u 
jagħtu spinta lis-sinerġiji potenzjali tal-użu 
l-iżvilupp u l-manutenzjoni f’kull parti tan-
netwerks tat-telekomunikazzjonijiet u tal-

6. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina jekk 
jeħtieġx li tressaq proposti, bi qbil mat-
tielet pakkett tas-suq intern tal-enerġija, 
għall-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ grids 
intelliġenti tal-elettriku, minħabba li dawn 
jistgħu jippermettu dejjem aktar l-
involviment ta’ aktar parteċipanti fis-suq u 
jagħtu spinta lis-sinerġiji potenzjali tal-użu,
l-iżvilupp u l-manutenzjoni f’kull parti tan-
netwerks tat-telekomunikazzjonijiet u tal-
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enerġija; enerġija; madankollu jenfasizza li dawn il-
proposti jridu jiġu integrati f’qafas 
regolatorju armonizzat u razzjonalizzat, 
skont il-prinċipji stabbiliti mill-
Kummissjoni, partikolarment fil-qafas tal-
programm REFIT tagħha;

Or. fr

Emenda 37
Bernd Lange
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina jekk 
jeħtieġx li tressaq proposti, bi qbil mat-
tielet pakkett tas-suq intern tal-enerġija, 
għall-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ grids 
intelliġenti tal-elettriku, minħabba li dawn 
jistgħu jippermettu dejjem aktar l-
involviment ta’ aktar parteċipanti fis-suq u 
jagħtu spinta lis-sinerġiji potenzjali tal-użu 
l-iżvilupp u l-manutenzjoni f’kull parti tan-
netwerks tat-telekomunikazzjonijiet u tal-
enerġija;

6. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina jekk 
jeħtieġx li tressaq proposti, bi qbil mat-
tielet pakkett tas-suq intern tal-enerġija, 
għall-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ grids 
intelliġenti tal-elettriku, minħabba li l-
implimentazzjoni tiegħu, li għadha trid 
tiġi żgurata fl-Istati Membri kollha tal-UE 
permezz ta’ approċċ konsistenti min-naħa 
tal-Kummissjoni, tista’ tippermetti dejjem 
aktar l-involviment ta’ aktar parteċipanti 
fis-suq u jagħtu spinta lis-sinerġiji 
potenzjali tal-użu, l-iżvilupp u l-
manutenzjoni f’kull parti tan-netwerks tat-
telekomunikazzjonijiet u tal-enerġija;

Or. de

Emenda 38
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jieħu nota tar-reviżjoni tal-istatus tas-
16 ta’ April 2013 mis-CEER dwar is-
separazzjoni tad-DSO kif meħtieġ mit-
tielet pakkett tal-enerġija, li ssib nuqqas 
ċar ta’ progress; jistieden lill-
Kummissjoni tirrevedi l-implimentazzjoni 
tal-klawsoli ta’ separazzjoni tal-pakkett u 
tivvaluta jekk humiex meħtieġa aktar 
miżuri; barra minn hekk, jitlob lill-
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Kummissjoni tivvaluta l-eżenzjoni tal-
klawsola ta’ separazzjoni mogħtija lid-
DSOs b’anqas minn 100 000 konsumatur; 

Or. en

Emenda 39
Silvia-Adriana Ţicău
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi 
biex tħaffef it-tħaddim tal-grids 
intelliġenti u biex tiffoka fuq l-aspetti li 
ġejjin: l-istimulu ta’ inċentivi ta’
investiment u finanzjarji f’dan il-qasam; 
l-iżvilupp ta’ standards tekniċi; l-iżgurar 
tal-protezzjoni tad-data għall-
konsumaturi; il-ħolqien ta’ qafas 
regolatorju sabiex ikun hemm inċentivi 
għat-tħaddim tal-grids intelliġenti; l-
iżgurar ta’ suq tal-konsumatur li jkun 
miftuħ u kompetittiv fl-interess tal-
konsumaturi;  l-għoti ta’ appoġġ 
kontinwu għall-innovazzjoni għat-
teknoloġija u s-sistemi.

Or. ro

Emenda 40
Konrad Szymański
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Ifakkar li l-grids intelliġenti 
m’għandhomx ipoġġu piż finanzjarju fuq 
il-konsumaturi iżda għandhom ikunu ta’
benefiċċju għalihom billi jagħtuhom 
informazzjoni li faċli tintuża u jagħtuhom 
il-kapaċità li jimmaniġġjaw il-konsum u l-
produzzjoni tal-enerġija tagħhom;

7. Ifakkar li l-grids intelliġenti 
m’għandhomx ipoġġu piż finanzjarju fuq 
il-konsumaturi iżda għandhom ikunu ta’
benefiċċju għalihom billi jagħtuhom 
informazzjoni li faċli tintuża u jagħtuhom 
il-kapaċità li jimmaniġġjaw il-konsum u l-
produzzjoni tal-enerġija tagħhom; jitlob, 
f’dan ir-rigward, li l-livell ta’ konsum tal-
enerġija meħtieġ biex l-arloġġi intelliġenti 
jipprovdu vantaġġi ekonomiċi għandu jiġi 
skrutinizzat kif xieraq u taħt dawn il-
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livelli m’għandu jiġi impost ebda obbligu 
ta’ investiment lill-konusmaturi;

Or. en

Emenda 41
Gaston Franco
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Ifakkar li l-grids intelliġenti
m’għandhomx ipoġġu piż finanzjarju fuq 
il-konsumaturi iżda għandhom ikunu ta’
benefiċċju għalihom billi jagħtuhom 
informazzjoni li faċli tintuża u jagħtuhom 
il-kapaċità li jimmaniġġjaw il-konsum u l-
produzzjoni tal-enerġija tagħhom;

7. Ifakkar li l-grids intelliġenti għandhom
ipoġġu piż finanzjarju minimu fuq il-
konsumaturi u għandhom ikunu ta’
benefiċċju għalihom billi jagħtuhom 
informazzjoni li faċli tintuża u jagħtuhom 
il-kapaċità li jimmaniġġjaw il-konsum u l-
produzzjoni tal-enerġija tagħhom; ifakkar 
li t-tariffi tal-użu tal-grids għandhom il-
funzjoni li jiggwidaw id-deċiżjonijiet tal-
utenti; b’hekk, sinjal ta’ prezz adegwat 
jippermetti li titħaffef u tiġi kkoordinata 
it-tranżizzjoni enerġetika billi jagħmel l-
iżvilupp tal-grids u deċiżjonijiet 
individwali koerenti.

Or. fr

Emenda 42
Rachida Dati
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Ifakkar li l-grids intelliġenti 
m’għandhomx ipoġġu piż finanzjarju fuq 
il-konsumaturi iżda għandhom ikunu ta’
benefiċċju għalihom billi jagħtuhom 
informazzjoni li faċli tintuża u jagħtuhom 
il-kapaċità li jimmaniġġjaw il-konsum u l-
produzzjoni tal-enerġija tagħhom;

7. Ifakkar li l-grids intelliġenti 
m’għandhomx ipoġġu piż finanzjarju fuq 
il-konsumaturi u lanqas piż regolatorju 
għall-intrapriżi, iżda għandhom ikunu ta’
benefiċċju għalihom billi jagħtuhom 
informazzjoni li faċli tintuża u jagħtuhom 
il-kapaċità li jimmaniġġjaw il-konsum u l-
produzzjoni tal-enerġija tagħhom;

Or. fr

Emenda 43
Satu Hassi
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f’isem il-Grupp Verts/ALEAbbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Ifakkar li l-grids intelliġenti 
m’għandhomx ipoġġu piż finanzjarju fuq 
il-konsumaturi iżda għandhom ikunu ta’
benefiċċju għalihom billi jagħtuhom 
informazzjoni li faċli tintuża u jagħtuhom 
il-kapaċità li jimmaniġġjaw il-konsum u l-
produzzjoni tal-enerġija tagħhom;

7. Ifakkar li l-grids intelliġenti 
m’għandhomx ipoġġu piż finanzjarju fuq 
il-konsumaturi iżda għandhom ikunu ta’
benefiċċju għalihom billi jagħtuhom 
informazzjoni li faċli tintuża billi
jagħtuhom il-kapaċità li jimmaniġġjaw il-
konsum, u l-produzzjoni tal-enerġija 
tagħhom u li l-iffrankar tal-enerġija 
għandu jiġi rifless fil-kontijiet finali 
tagħhom;

Or. en

Emenda 44
Bernd Lange
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Ifakkar li l-grids intelliġenti 
m’għandhomx ipoġġu piż finanzjarju fuq 
il-konsumaturi iżda għandhom ikunu ta’
benefiċċju għalihom billi jagħtuhom 
informazzjoni li faċli tintuża u jagħtuhom 
il-kapaċità li jimmaniġġjaw il-konsum u l-
produzzjoni tal-enerġija tagħhom;

7. Ifakkar li l-grids intelliġenti 
m’għandhomx ipoġġu piż finanzjarju fuq 
il-konsumaturi iżda għandhom ikunu ta’
benefiċċju għalihom billi jagħtuhom 
informazzjoni trasparenti li tintuża u li 
tkun aċċessibbli b’mod faċli, u jagħtuhom 
il-kapaċità li jimmaniġġjaw il-konsum u l-
produzzjoni tal-enerġija tagħhom, il-
konsulenza u l-appoġġ għad-domanda 
għandhom ikunu żgurati f’dan il-kuntest;

Or. de

Emenda 45
Satu Hassi
f’isem il-Grupp Verts/ALEAbbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jenfasizza r-rwol tal-grids intelliġenti li 
jippermettu l-komunikazzjoni fiż-żewġ 
direzzjonijiet bejn il-produtturi u l-
konsumaturi tal-enerġija;jenfasizza li huwa 

8. Jenfasizza r-rwol tal-grids intelliġenti li 
jippermettu l-komunikazzjoni fiż-żewġ 
direzzjonijiet bejn il-produtturi u l-
konsumaturi tal-enerġija; jenfasizza li 
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essenzjali li jkun hemm protezzjoni solida 
tad-data personali kif ukoll informazzjoni 
disponibbli faċilment għall-konsumatur;

huwa essenzjali għal kontijiet preċiżi li 
jkun hemm protezzjoni solida tad-data 
personali kif ukoll informazzjoni 
disponibbli faċilment għall-konsumatur;
jinnota li “arloġġi” intelliġenti ħafna 
drabi jiġu mfixkla ma’ “grids” intelliġenti 
u li grid intelliġenti – minbarra li tiżgura 
sigurtà ta’ provvista - tippermetti suq tal-
enerġija aktar intelliġenti, li jippermetti 
għal bidla fundamentali fil-mod ta’ kif 
tiġi prodotta u kkunsmata l-enerġija ; 
jinnota tħassib b’mod partikolari dwar il-
benefiċċji tal-konsumaturi minn arloġġi 
intelliġenti u jistieden għal evalwazzjoni 
akbar f’dan il-qasam u riċerka ulterjuri 
fil-protezzjoni tad-data u l-privatezza tad-
data;

Or. en

Emenda 46
Gaston Franco
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jenfasizza r-rwol tal-grids intelliġenti li 
jippermettu l-komunikazzjoni fiż-żewġ 
direzzjonijiet bejn il-produtturi u l-
konsumaturi tal-enerġija; jenfasizza li 
huwa essenzjali li jkun hemm protezzjoni 
solida tad-dejta personali kif ukoll 
informazzjoni disponibbli faċilment għall-
konsumatur;

8. Jenfasizza r-rwol tal-grids intelliġenti li 
jippermettu l-komunikazzjoni fiż-żewġ 
direzzjonijiet bejn il-produtturi u l-
konsumaturi tal-enerġija; jenfasizza li 
huwa essenzjali li jkun hemm protezzjoni 
solida tal-libertajiet individwali u tad-dejta 
personali kif ukoll informazzjoni 
disponibbli faċilment għall-konsumatur;

Or. fr

Emenda 47
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jenfasizza r-rwol tal-grids intelliġenti li 
jippermettu l-komunikazzjoni fiż-żewġ 
direzzjonijiet bejn il-produtturi u l-
konsumaturi tal-enerġija;jenfasizza li huwa 

8. Jenfasizza r-rwol tal-grids intelliġenti li 
jippermettu l-komunikazzjoni fiż-żewġ 
direzzjonijiet bejn il-produtturi u l-
konsumaturi tal-enerġija; jenfasizza li 
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essenzjali li jkun hemm protezzjoni solida 
tad-data personali kif ukoll informazzjoni 
disponibbli faċilment għall-konsumatur;

huwa essenzjali li jkun hemm protezzjoni 
solida tad-data personali, inkluża l-
protezzjoni tal-privatezza personali, kif 
ukoll informazzjoni disponibbli faċilment 
għall-konsumatur;

Or. en

Emenda 48
Satu Hassi
f’isem il-Grupp Verts/ALEAbbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8a. Jisħaq fuq il-ħtieġa għal regolament u 
prattika mtejba dwar il-protezzjoni u l-
privatezza tad-data meta jiġu installati 
sistemi ta’ metraġġ intelliġenti; jenfasizza 
li l-iżgurar ta’ protezzjoni tad-data u 
privatezza tad-data għall-individwi kollha 
u djar mqabbdin mal-grid huwa kruċjali 
għall-funzjonament u t-tnedija ta’ grids 
intelliġenti; jisħaq li d-data miġbura 
għandha tintuża biss għall-iżgurar tas-
sigurtà ta’ provvista tal-elettriku; jistieden 
lill-Istati Membri jinfurzaw ir-regoli tal-
protezzjoni tad-data u jikkonfermaw id-
drittijiet tal-individwi f’dan il-qasam;

Or. en

Emenda 49
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8a. Jitlob lill-Kummissjoni toħroġ aktar 
gwidi dwar l-użu tad-data dwar grids 
intelliġenti personali u mhux personali 
fid-dawl tal-leġiżlazzjoni riveduta tal-UE 
dwar il-protezzjoni tad-data u r-regoli 
miftiehma dwar is-sjieda u l-immaniġġjar 
ta’ din id-data minn DSOs, fornituri u 
korpi kummerċjali oħra;
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Or. en

Emenda 50
Laurence J.A.J. Stassen
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali, sabiex 
idaħħlu u joħolqu inċentivi finanzjarji 
għall-investiment fis-soluzzjonijiet tal-ICT 
bħalma huma l-grids intelliġenti, bil-għan 
li joħolqu suq ta’ produtturi-konsumaturi.

imħassar

Or. nl

Emenda 51
Gaston Franco
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9a. Jenfasizza l-importanza, meta jitqiesu 
l-aspetti tekniċi tal-grids intelliġenti, tal-
informazzjoni u l-edukazzjoni tal-utenti 
biex isiru produtturi-konsumaturi 
infurmati u konxji tal-opportunitajiet 
mogħtija minn dawn il-grids, 
partikolarment f’dak li jikkonċerna r-
rabta tagħhom mal-arloġġi intelliġenti; 
jenfasizza l-importanza li din l-
edukazzjoni tingħata liż-żgħażagħ 
permezz ta’ programmi edukattivi għall-
attenzjoni ta’ studenti tal-edukazzjoni 
sekondarja u professjonali.

Or. fr

Emenda 52
Lambert van Nistelrooij
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9a. Jiġbed l-attenzjoni għall-inizjattivi li l-
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EIT qiegħda tfittex fil-KKI InnoEnerġija 
għar-riċerka u l-iżvilupp fir-rigward tal-
grids intelliġenti u t-taħriġ tal-
professjonisti f’dan is-settur; jiġbed l-
attenzjoni, barra minn hekk, f’dan il-
kuntest, għall-ambitu l-ġdid għall-
istabbiliment ta’ Skemi ta’ Innovazzjoni 
Reġjonali (RIS), kif iffaċilitat mill-EIT 
fil-perjodu 2014-2020;

Or. nl

Emenda 53
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9a. Ifakkar li f’xi Stati Membri, 
komunitajiet rurali jbatu minn qtugħ fid-
dawl u kwistjonijiet oħra minħabba 
netwerks mhux miżmuma biżżejjed jew 
investimenti insuffiċjenti; jitlob lill-
Kummissjoni tivvaluta miżuri speċjali 
biex tiżgura li l-grids intelliġenti jilħqu l-
komunitajiet rurali; jinnota, madankollu, 
li l-aġġornar u ż-żamma ta’ infrastruttura 
bażika tal-enerġija għandhom ikomplu 
f’żoni li x’aktarx ma jkunux ta’ prijorità 
għat-tnedija ta’ grid intelliġenti;

Or. en

Emenda 54
Lena Kolarska-Bobińska
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9b. Ifakkar fil-Mandat ta’
Standardizzazzjoni tal-2011 għall-appoġġ 
tat-tnedija tal-Grid Intelliġenti Ewropea li 
kellu jlesti x-xogħol tiegħu sal-2012; 
jilqa’ l-prograss li sar taħt dan il-mandat 
iżda jisħaq li huwa meħtieġ aktar xogħol; 
jitlob lill-Kummissjoni timpenja ruħha 
mal-korpi ta’ standardizzazzjoni biex 
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titħaffef it-tlestija tax-xogħol tagħhom u 
toħroġ mandat ġdid jekk tqis li dan huwa 
meħtieġ;

Or. en

Emenda 55
Lambert van Nistelrooij
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9b. Jinnota l-importanza tal-
konċentrazzjoni tematika “ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju” kif segwita mill-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, 
b’tali mod li 20 % ta’ dan il-finanzjament 
jiġi investit fit-tranżizzjoni tal-enerġija, 
b’aktar fokus fuq il-grids intelliġenti;

Or. nl


