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Emenda 27
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikolu 284 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 194(1) tiegħu,

Or. en

Ġustifiazzjoni

Id-Direttiva attwali għandha tkun ibbażata fuq il-bażi legali ġdida dwar l-"enerġija", l-
Artikolu 194(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, peress li taqdi l-għan imsemmi fih. 
Il-proċedura ta’ teħid ta’ deċiżjoni taħt din id-dispożizzjoni l-ġdida hija l-kodeċżjoni, li 
tinvolvi bis-sħiħ lill-Parlament Ewropew bħala leġiżlatur konġunt.

Emenda 28
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikolu 284 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 194 tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-leġiżlazzjoni huwa evidentement li jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ politika 
komuni tal-enerġija, li għaliha l-monitoraġġ ta' proġetti kbar tal-infrastruttura għall-enerġija 
huwa rekwiżit importanti sabiex tiġi definita l-politika. Konsegwentement, il-bażi legali 
għandha tkun id-dispożizzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona li jistabbilixxi din il-politika komuni tal-
enerġija (Artikolu 194).
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Emenda 29
Adam Gierek

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 bbażata fuq is-solidarjetà 
bil-għan li tassigura l-provvista tal-enerġija 
tal-Komunità, tranżizzjoni lejn sistema tal-
enerġija effiċjenti ħafna b'emissjonijiet 
baxxi tas-CO2 u t-tħaddim ta' swieq tal-
enerġija kompetittivi bbażati fuq 
kompetizzjoni ġusta fil-qafas tas-suq 
intern hija għan li l-Komunità stabbilietu 
hija stess.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex biżżejjed li jiġi implimentat il-prinċipju ta’ kompetittività fis-swieq. Is-suq komuni 
għandu jitmexxa minn kompetizzjoni ġusta, li għaliha jeħtieġ li jkun hemm politika tal-
enerġija bbażata fuq is-solidarjetà u fuq teknoloġija effettiva ħafna, fejn ikunu ggarantiti 
emissjonijiet baxxi. 

Emenda 30
Yannick Jadot

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 enerġija li tiġġedded
u t-tħaddim ta' swieq tal-enerġija 
kompetittivi hija għan li l-Komunità 
stabbilietu hija stess.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-iffrankar u l-effiċjenza tal-enerġija huma l-aħjar użu effiċjenti tal-enerġija fil-konfront tal-
ispiża sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju fl-UE. Sal-2050 l-ekonomija tal-UE 
għandha tkun ibbażata fuq sorsi tal-enerġija li jiġġeddu.

Emenda 31
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(2) Waħda mill-karatteristiċi tat-tali 
politika hija li tinkiseb stampa ġenerali tal-
iżvilupp tal-investiment fl-infrastruttura 
tal-enerġija fil-Komunità. Għandha 
tippermetti lill-Komunità tagħmel il-
paraguni u l-evalwazzjonijiet meħtieġa jew 
tieħu l-miżuri rilevanti abbażi ta' ċifri u 
analiżi xierqa, b'mod partikolari rigward il-
bilanċ futur bejn il-provvista u d-domanda 
tal-enerġija.

(2) Waħda mill-karatteristiċi tat-tali 
politika hija li tinkiseb stampa ġenerali tal-
iżvilupp tal-investiment fl-infrastruttura 
tal-enerġija fil-Komunità. Għandha 
tippermetti lill-Komunità tagħmel il-
paraguni u l-evalwazzjonijiet meħtieġa jew 
tieħu l-miżuri rilevanti abbażi ta' ċifri u 
analiżi xierqa, b'mod partikolari rigward il-
bilanċ futur bejn il-provvista u d-domanda 
tal-enerġija, wara konsultazzjoni pubblika 
komprensiva li tinvolvi l-gruppi u l-
assoċjazzjonijiet kollha rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tax-xenarji tal-enerġija tal-KE mill-Kummissjoni għandhom jagħtu lok għal 
parteċipazzjoni pubblika sħiħa.

Emenda 32
Adam Gierek

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 

(3) Ix-xenarju tal-enerġija fil-Komunità u 
lil hinn minnha nbidel b'mod sinifikanti 
għall-agħar f’termini ta’ forniment f'dawn 
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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.

l-aħħar snin u b'hekk l-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija huwa problema
kruċjali li għandha tiġi solvuta bil-ħsieb 
tas-siġurtà tal-provvista stabbli tal-enerġija 
tal-Komunità u li jiġi żgurat it-tħaddim 
mingħajr waqfien tas-suq intern u t-
tranżizzjoni lejn sistema effiċjenti ħafna ta' 
emissjonijiet baxxi tas-CO2 li daħlet 
għaliha l-Komunità.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi enfasizzat mhux biss li sar tibdil iżda li t-tibdil kien negattiv, u dan irriżulta 
f'waqfien fil-provvista stabbli tal-enerġija fis-suq intern tal-UE.

Emenda 33
Yannick Jadot

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

Ġustifikazzjoni

L-iffrankar u l-effiċjenza tal-enerġija huma l-aħjar użu effiċjenti tal-enerġija fil-konfront tal-
ispiża sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju fl-UE. Sal-2050 l-ekonomija tal-UE 
għandha tkun ibbażata fuq sorsi tal-enerġija li jiġġeddu.
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Emenda 34
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(4) Il-kuntest il-ġdid tal-enerġija jesiġi 
investiment sinifikanti fl-infrastrutturi 
kollha fis-setturi kollha tal-enerġija kif 
ukoll l-iżvilupp ta' tipi ġodda ta' 
infrastruttura u teknoloġiji ġodda li s-suq 
qiegħed jadotta. Il-liberalizzazzjoni tas-
settur tal-enerġija u aktar integrazzjoni tas-
suq intern jagħtu rwol aktar prominenti lill-
operaturi ekonomiċi għall-investiment u fl-
istess waqt, ir-rekwiżiti politiċi l-ġodda 
bħal pereżempju miri li jaffettwaw it-
taħlita tal-fjuwils se jbiddlu l-politiki tal-
Istati Membri f'politiki favur infrastruttura 
tal-enerġija ġdida u/jew mmodernizzata.

(4) Il-kuntest il-ġdid tal-enerġija jesiġi 
investiment sinifikanti fl-infrastrutturi 
kollha, b’mod partikolari fis-setturi tal-
enerġija li tiġġedded u tal-effiċjenza fl-
enerġija, kif ukoll l-iżvilupp ta' tipi ġodda 
ta' infrastruttura u teknoloġiji ġodda li s-
suq qiegħed jadotta. Il-liberalizzazzjoni 
tas-settur tal-enerġija u aktar integrazzjoni 
tas-suq intern jagħtu rwol aktar prominenti 
lill-operaturi ekonomiċi għall-investiment 
u fl-istess waqt, ir-rekwiżiti politiċi l-ġodda 
bħal pereżempju miri li jaffettwaw it-
taħlita tal-fjuwils se jbiddlu l-politiki tal-
Istati Membri f'politiki favur infrastruttura 
tal-enerġija ġdida u/jew mmodernizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iffrankar u l-effiċjenza tal-enerġija huma l-aħjar użu effiċjenti tal-enerġija fil-konfront tal-
ispiża sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju fl-UE. Sal-2050 l-ekonomija tal-UE 
għandha tkun ibbażata fuq sorsi tal-enerġija li jiġġeddu.

Emenda 35
Yannick Jadot

Proposta għal regolament 
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(4a) L-Istati Membri għandhom, għal dan 
l-iskop, dejjem jikkunsidraw li jnaqqsu l-
konsum tal-enerġija f'konformità mal-
mira ta' 20% fl-effiċjenza tal-enerġija tal-
UE, bħala l-aktar mezz effettiv fil-
konfront tal-ispejjeż biex jintlaħqu l-miri 
ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
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b’effett ta’ serra (GHG), u titjieb l-
infrastruttura eżistenti filwaqt li jkompli 
jinbena fuqha qabel ma jsir investiment 
f’infrastruttura ġdida.  Il-proġetti ta' 
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija 
għandhom ikunu kompletament konformi 
mal-mira għall-2020 ta’ mill-inqas 20% 
tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli 
sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jitqies fil-qafas tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-KE rigward il-protezzjoni 
tal-klima, u x-xenarji li jirriżultaw għandhom ikunu totalment allinjati mal-għanijiet eżistenti 
tal-KE u jikkontribwixxu għall-kisba ta’ dawn l-għanijiet.  

Emenda 36
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(5) Minħabba l-għanijiet politiċi ġodda u l-
iżviluppi tas-suq, l-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija fil-Komunità 
għandu jingħata aktar attenzjoni, b'mod 
partikolari bil-għan li jiġu antiċipati l-
problemi, jiġu promossi l-aqwa prattiki u 
tiġi stabbilita aktar trasparenza fl-iżvilupp 
futur tas-sistema tal-enerġija fil-Komunità.

(5) Minħabba l-għanijiet ġodda tal-politika 
tal-enerġija u l-iżviluppi tas-suq, l-
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fil-
Komunità għandu jingħata attenzjoni 
prijoritarja, b'mod partikolari bil-għan li 
jiġu antiċipati l-problemi dwar is-sigurtà 
tal-provvista tal-enerġija, jiġu promossi l-
aqwa prattiki u tiġi stabbilita aktar 
trasparenza fl-iżvilupp futur ta’ sistemi 
interkonnessi tal-enerġija fil-Komunità.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi stabbilit liema investimenti għandhom jieħdu prijorità, peress li s-sigurtà tal-
provvista tiddependi minnhom, anki permezz tat-trasferiment bejn is-sistemi tal-Istati 
Membri.
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Emenda 37
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(6) Il-Kummissjoni u b'mod partikolari l-
Osservatorju tas-Suq għall-Enerġija 
għandhom għalhekk ikollhom dejta u 
informazzjoni preċiżi dwar il-proġetti ta' 
investiment, inkluż id-dekummissjonar, fil-
komponenti l-aktar sinifikanti tas-sistema 
tal-enerġija tal-Komunità.

(6) Il-Kummissjoni u b'mod partikolari l-
Osservatorju tas-Suq għall-Enerġija 
għandhom għalhekk, bil-ħsieb li jipprovdu 
garanziji għall-investimenti ta’ prijorità,
ikollhom dejta u informazzjoni preċiżi 
dwar il-proġetti ta' investiment attwali u 
futuri, inkluż id-dekummissjonar 
temporanju jew permanenti ta’ parti minn 
infrastruttura eżistenti, fil-komponenti l-
aktar sinifikanti tas-sistema tal-enerġija tal-
Komunità.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-investimenti ta’ prijorità għall-infrastruttura mmonitorjata għandhom jikkunsidraw kemm 
il-pjanijiet eżistenti u anki dawk futuri kif ukoll dekummissjonijiet temporanji jew permanenti.

Emenda 38
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(7) Id-dejta u l-informazzjoni dwar l-
iżviluppi prevedibbli fil-kapaċitajiet tal-
produzzjoni, it-trasport u l-ħżin fis-setturi 
varji tal-enerġija huma ta' interess għall-
Komunità. Huwa għalhekk meħtieġ li l-
Kummissjoni tiġi nnotifikata dwar il-
proġetti ta' investiment fejn diġà nbdiet il-
ħidma jew il-ħidma hija ppjanata li tibda fi 
żmien ħames snin u li għandhom l-għan li 
jiddekummissjonaw l-infrastruttura fi 
żmien tliet snin.

(7) Id-dejta u l-informazzjoni dwar l-
iżviluppi prevedibbli fil-kapaċitajiet tal-
produzzjoni, it-trasport u l-ħżin fis-setturi 
varji tal-enerġija huma ta' interess għall-
Komunità. Huwa għalhekk meħtieġ li l-
Kummissjoni tiġi nnotifikata dwar il-
proġetti ta' investiment fejn diġà nbdiet il-
ħidma jew il-ħidma hija ppjanata li tibda fi 
żmien ħames snin u li għandhom l-għan li 
jiddekummissjonaw l-infrastruttura fi 
żmien tliet snin. Sabiex jiġi ċċarat waqt 
liema stadju l-proġetti ta' investiment 
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ippjanati għandhom ikunu notifikati, dan 
ir-Regolament għandu jkopri biss dawk il-
proġetti li huma approvati mill-awtorità 
kompetenti, u għalhekk dawk li għalihom 
l-awtorizzazzjoni meħtieġa tkun ingħatat.

Or. en

Emenda 39
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(7) Id-dejta u l-informazzjoni dwar l-
iżviluppi prevedibbli fil-kapaċitajiet tal-
produzzjoni, it-trasport u l-ħżin fis-setturi 
varji tal-enerġija huma ta' interess għall-
Komunità. Huwa għalhekk meħtieġ li l-
Kummissjoni tiġi nnotifikata dwar il-
proġetti ta' investiment fejn diġà nbdiet il-
ħidma jew il-ħidma hija ppjanata li tibda fi 
żmien ħames snin u li għandhom l-għan li 
jiddekummissjonaw l-infrastruttura fi 
żmien tliet snin.

(7) Id-dejta u l-informazzjoni dwar l-
iżviluppi prevedibbli fil-kapaċitajiet tal-
produzzjoni, it-trasport u l-ħżin fis-setturi 
varji tal-enerġija huma importanti għall-
investiment futur għall-Komunità. Huwa 
għalhekk meħtieġ li l-Kummissjoni, u 
b’mod partikolari l-Osservatorju tas-Suq 
għall-Enerġija, jiġu nnotikifati dwar il-
proġetti u l-pjanijiet ta' investiment fejn 
diġà nbdiet il-ħidma jew il-ħidma hija 
ppjanata li tibda fi żmien ħames snin u li 
għandhom l-għan li jiddekummissjonaw l-
infrastruttura kompletament jew 
parzjalment fuq bażi temporanja jew 
permanenti fi żmien tliet snin.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dwar l-infrastruttura sħiħa, jew parti minnha,li għandha tieqaf titħaddem fi 
żmien ħames snin toffri aktar ċertezza fl-ippjanar minn informazzjoni li tirrigwarda biss it-
tliet snin previsti inizjalment. 
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Emenda 40
Yannick Jadot

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 fl-infrastruttura tal-enerġija li 
jikkonċernaw il-produzzjoni, il-ħżin u t-
trasport taż-żejt, il-gass, il-faħam, it-tisħin 
u t-tkessiħ, inklużi t-tisħin u t-tkessiħ 
distrettwali, l-enerġija elettrika u l-qbid, it-
trasport u l-ħżin tad-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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika l-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament u twessgħu, sabiex tkopri 
s-sorsi kollha tal-enerġija u l-katina sħiħa ta' infrastruttura marbuta ma' tipi differenti ta' 
sorsi ta' enerġija. 

Emenda 41
Adam Gierek

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 

(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, il-faħam
u d-diossidu tal-karbonju ppjanati jew li 
qed jitwettqu fit-territorju tagħhom. L-
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konċernati għandhom ikunu obbligati 
jinnotifikaw lill-Istat Membru d-dejta u l-
informazzjoni inkwistjoni.

impriżi konċernati għandhom ikunu 
obbligati jinnotifikaw lill-Istat Membru, 
jew fil-każ ta’ netwerks transkonfinali, 
lill-Istati Membri, id-dejta u l-
informazzjoni inkwistjoni, li jkunu 
meħtieġa għall-kontroll tal-proġetti 
notifikati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għaliex jissemmew il-gass u ż-żejt, filwaqt li sors primarju importanti ta’ enerġija, il-faħam, 
ma jiġix ikkunsidrat?  Anki l-implimentazzjoni tal-proġetti notifikati għandha tiġi 
kkontrollata, b’mod partikolari fil-każ ta’ dewmien. Hekk biss tista’ tiġi ggarantita t-
trasparenza.

Emenda 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(12) Bil-għan li jiġi evitat piż 
amministrattiv sproporzjonat u jitnaqqsu l-
ispejjeż għall-Istati Membri u l-impriżi 
b'mod partikolari għall-impriżi żgħar u ta' 
daqs medju, dan ir-Regolament għandu 
jagħti l-possibbiltà li l-Istati Membri u l-
impriżi jiġu eżentati mill-obbligi tar-
rappurtar sakemm informazzjoni 
ekwivalenti tiġi pprovduta lill-
Kummissjoni skont il-leġiżlazzjoni tal-UE 
speċifika għas-settur tal-enerġija, adottata 
mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u 
bl-iskop li jintlaħqu l-għanijiet tas-swieq 
tal-enerġija Ewropej li jkunu kompetittivi, 
ta' sistema tal-enerġija Ewropea sostenibbli 
u ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija għall-
Komunità Ewropea.

(12) Bil-għan li jiġi evitat piż 
amministrattiv sproporzjonat u jitnaqqsu l-
ispejjeż għall-Istati Membri u l-impriżi 
b'mod partikolari għall-impriżi żgħar u ta' 
daqs medju, dan ir-Regolament għandu 
jagħti l-possibbiltà li l-Istati Membri u l-
impriżi jiġu eżentati mill-obbligi tar-
rappurtar sakemm informazzjoni 
ekwivalenti tiġi pprovduta lill-
Kummissjoni skont il-leġiżlazzjoni tal-UE 
speċifika għas-settur tal-enerġija, adottata 
mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u 
bl-iskop li jintlaħqu l-għanijiet tas-swieq 
tal-enerġija Ewropej li jkunu kompetittivi, 
ta' sistema tal-enerġija Ewropea sostenibbli 
u ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija għall-
Komunità Ewropea. Kwalunkwe 
duplikazzjoni ta' rekwiżiti ta' rappurtar 
speċifikati fit-tielet pakkett tal-
liberalizzazzjoni tal-enerġija (Direttiva 
2009/72/KE, Direttiva 2009/73/KE, 
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Regolament (KE) Nru 713/2009, 
Regolament (KE) Nru 714/2009 u 
Regolament (KE) Nru 715/2009) għandha 
għalhekk tiġi evitata. 

Or. en

Emenda 43
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(12) L-Istati Membri, l-entità delegata 
tagħhom jew fejn xieraq il-korpi 
inkarigati bil-pjanijiet ta' investiment tal-
UE speċifiċi għas-settur tal-enerġija 
għandhom jiżguraw il-kwalità, ir-
rilevanza, l-akkuratezza, iċ-ċarezza, il-
puntwalità u l-koerenza tad-dejta u l-
informazzjoni nnotifikata lill-
Kummissjoni, filwaqt li jiżguraw il-
kunfidenzjalità tad-dejta jew l-
informazzjoni kummerċjalment sensittiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-Artikolu 6, huwa meħtieġ li tiżdied premessa li tirreferi 
għar-responsabilità tal-Istati Membri, l-entità delegata tagħhom jew fejn xieraq il-korpi 
inkarigati bil-pjanijiet ta' investiment tal-UE speċifiċi għas-settur tal-enerġija biex 
jiggarantixxu l-kwalità u r-rilevanza tad-dejta pprovduta filwaqt li jiżguraw il-kunfidenzjalità 
tad-dejta jew l-informazzjoni kummerċjalment sensittiva.
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Emenda 44
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(15) Il-Kummissjoni u b'mod partikolari l-
Osservatorju tas-Suq għall-Enerġija 
għandhom jipprovdu analiżi regolari u 
transsettorjali tal-evoluzzjoni strutturali u l-
perspettivi tas-sistema tal-enerġija tal-
Komunità u, fejn xieraq, analiżi aktar 
iffokata fuq ċerti aspetti ta' din is-sistema 
tal-enerġija; din l-analiżi għandha b'mod 
partikolari tikkontribwixxi sabiex
tidentifika n-nuqqasijiet li jista' jkun hemm 
fl-infrastruttura u l-investiment sabiex ikun 
jista' jintlaħaq bilanċ bejn il-provvista u d-
domanda tal-enerġija fuq terminu ta' żmien 
twil.

(15) Il-Kummissjoni u b'mod partikolari l-
Osservatorju tas-Suq għall-Enerġija 
għandhom jipprovdu analiżi regolari u 
transsettorjali tal-evoluzzjoni strutturali u l-
perspettivi tas-sistema tal-enerġija tal-
Komunità u, fejn xieraq, analiżi aktar 
iffokata fuq ċerti aspetti ta' din is-sistema 
tal-enerġija; din l-analiżi għandha żżid fuq 
l-approċċi nazzjonali, tiżviluppa 
dimensjonijiet reġjonali u, b'mod 
partikolari tikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-
sigurtà tal-enerġija billi tidentifika n-
nuqqasijiet li jista' jkun hemm fl-
infrastruttura u l-investiment u r-riskji 
assoċjati sabiex ikun jista' jintlaħaq bilanċ 
bejn il-provvista u d-domanda tal-enerġija 
fuq terminu ta' żmien twil.

Or. en

Emenda 45
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(15a) Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw 
mill-monitoraġġ u r-rappurtar dwar 
proġetti ta' investiment fl-enerġija li 
jirriżultaw minn dan ir-Regolament, li 
permezz tiegħu d-dejta miġbura tkun 
disponibbli pubblikament u, fuq perjodu 
twil ta’ żmien, tikkontribwixxi għal 
investimenti ġodda u kkoordinati aħjar.   
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Or. en

Emenda 46
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(16) Il-Kummissjoni tista' tiġi megħjuna 
minn esperti mill-Istati Membri jew 
kwalunkwe espert ieħor kompetenti; bil-
għan li jiġi żviluppat fehim komuni u 
titħeġġeġ it-trasparenza f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-iżviluppi futuri li huma ta' 
interess partikolari għal parteċipanti ġodda 
fis-suq;

(16) Il-Kummissjoni tista' tiġi megħjuna
minn esperti mill-Istati Membri jew 
kwalunkwe espert ieħor kompetenti; bil-
għan li jiġi żviluppat fehim komuni tan-
nuqqasijiet li jista' jkun hemm fl-
infrastruttura u r-riskji assoċjati u 
titħeġġeġ it-trasparenza f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-iżviluppi futuri li huma ta' 
interess partikolari għal parteċipanti ġodda 
fis-suq;

Or. en

Emenda 47
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(16a) Minħabba l-qafas ta' rappurtar 
regolari għal proġetti ta' investiment, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Istati 
Membri b’evalwazzjoni tal-miżuri 
meħtieġa biex jitnaqqsu r-riskji ta' nuqqas 
ta' investiment jew investiment inadegwat.     

Or. en
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Emenda 48
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
komuni għan-notifika lill-Kummissjon ta' 
dejta u informazzjoni dwar proġetti ta' 
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fis-
setturi taż-żejt, tal-gass naturali, tal-
elettriku u tal-bijofjuwils, u dwar proġetti 
ta' investiment relatati mad-diossidu tal-
karbonju li dawn is-setturi jipproduċu.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
komuni għan-notifika lill-Kummissjoni ta' 
dejta u informazzjoni dwar proġetti ta' 
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fis-
setturi taż-żejt, tal-gass naturali, tal-faħam, 
tal-fjuwils li jiġġeddu għat-trasport, it-
tisħin u t-tkessiħ, inkluż it-tisħin u t-
tkessiħ distrettwali, tal-elettriku u tal-
enerġija, b’mod partikolari l-idroġenu, u 
l-ħżin tal-enerġija, u dwar proġetti ta' 
investiment relatati mal-qbid, it-trasport u 
l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju u l-
istallazzjonijiet nukleari apparti l-impjanti 
tal-enerġija nukleari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika l-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament u twessgħu, sabiex tkopri 
s-sorsi kollha tal-enerġija u l-katina sħiħa ta' infrastruttura marbuta ma' tipi differenti ta' 
sorsi ta' enerġija. 

Emenda 49
Adam Gierek

Proposta għal regolament 
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
komuni għan-notifika lill-Kummissjon ta' 
dejta u informazzjoni dwar proġetti ta' 
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fis-
setturi taż-żejt, tal-gass naturali, tal-
elettriku u tal-bijofjuwils, u dwar proġetti 
ta' investiment relatati mad-diossidu tal-

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
komuni għan-notifika lill-Kummissjoni ta' 
informazzjoni dwar in-natura preċiża tal-
proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-
enerġija fis-setturi taż-żejt, tal-gass 
naturali, tal-faħam, tal-bijofjuwil u l-
fjuwil nukleari, kif ukoll tal-elettriku 
ġġenerat minn dawn is-sorsi tal-enerġija, 
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karbonju li dawn is-setturi jipproduċu. u dwar proġetti ta' investiment relatati mal-
qbid u r-riċiklaġġ tad-diossidu tal-
karbonju li joħroġ għal kull unità ta’ 
enerġija prodotta.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fil-formuzzjoni oriġinali jissemma l-bijofjuwil, filwaqt li sorsi tal-enerġija bħall-faħam u l-
enerġija nukleari ma jissemmewx.

Emenda 50
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
komuni għan-notifika lill-Kummissjon ta' 
dejta u informazzjoni dwar proġetti ta' 
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fis-
setturi taż-żejt, tal-gass naturali, tal-
elettriku u tal-bijofjuwils, u dwar proġetti 
ta' investiment relatati mad-diossidu tal-
karbonju li dawn is-setturi jipproduċu.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
komuni għan-notifika lill-Kummissjoni ta' 
dejta u informazzjoni dwar proġetti ta' 
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fis-
setturi taż-żejt, tal-gass naturali, tal-
elettriku u tal-bijofjuwils, li jitwettqu sew 
fit-territorju tal-Unjoni Ewropea kif ukoll 
minn impriżi Ewropej f'pajjiżi terzi, u 
dwar proġetti ta' investiment relatati mad-
diossidu tal-karbonju li dawn is-setturi 
jipproduċu.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Għall-preċiżazzjoni tat-test.
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Emenda 51
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
komuni għan-notifika lill-Kummissjon ta' 
dejta u informazzjoni dwar proġetti ta' 
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fis-
setturi taż-żejt, tal-gass naturali, tal-
elettriku u tal-bijofjuwils, u dwar proġetti 
ta' investiment relatati mad-diossidu tal-
karbonju li dawn is-setturi jipproduċu.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
komuni għan-notifika lill-Kummissjoni ta' 
dejta u informazzjoni dwar proġetti ta' 
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fis-
setturi taż-żejt, tal-gass naturali, tal-
elettriku u tal-bijofjuwils, u dwar proġetti 
ta' investiment relatati mal-qbid u l-ħżin 
tad-diossidu tal-karbonju li dawn is-setturi 
jipproduċu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda 52
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

2. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għat-tipi ta' proġetti ta' investiment elenkati 
fl-Anness fejn diġà nbdiet il-ħidma jew il-
ħidma hija ppjanata li tibda fi żmien ħames
snin jew fejn huwa ppjanat li ma jibqgħux 
jitħaddmu fi żmien tliet snin.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għat-tipi ta' proġetti ta' investiment elenkati 
fl-Anness fejn diġà nbdiet il-ħidma jew il-
ħidma hija ppjanata li tibda fi żmien 
għaxar snin jew fejn huwa ppjanat li ma 
jibqgħux jitħaddmu fi żmien ħames snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, għall-iskop tal-bini tal-istudji u x-xenarji rilevanti li l-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament jiġi estiż sabiex jinkludi proġetti għal perjodu itwal ta’ żmien.
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Emenda 53
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

2. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għat-tipi ta' proġetti ta' investiment elenkati 
fl-Anness fejn diġà nbdiet il-ħidma jew il-
ħidma hija ppjanata li tibda fi żmien ħames 
snin jew fejn huwa ppjanat li ma jibqgħux
jitħaddmu fi żmien tliet snin.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għat-tipi ta' proġetti ta' investiment elenkati 
fl-Anness fejn diġà nbdiet il-ħidma jew il-
ħidma hija ppjanata li tibda fi żmien ħames 
snin jew fejn huwa ppjanat li ma jibqgħux 
jitħaddmu fi żmien ħames snin.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dwar l-infrastruttura sħiħa, jew parti minnha, li m'għandhiex tibqa' titħaddem 
fi żmien ħames snin toffri aktar ċertezza għall-ippjanar minn informazzjoni li tirrigwarda biss 
it-tliet snin oriġinarjament previsti. 

Emenda 54
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(1) "infrastruttura" tfisser kwalunkwe tip ta' 
stallazzjoni jew parti ta' stallazzjoni relatata 
mal-produzzjoni, it-trasport u l-ħżin tal-
enerġija jew id-diossidu tal-karbonju;

(1) "infrastruttura" tfisser kwalunkwe tip ta' 
stallazzjoni jew parti ta' stallazzjoni relatata 
mal-produzzjoni, it-trasport u l-ħżin tal-
enerġija kif ukoll is-sorsi rilevanti jew id-
diossidu tal-karbonju;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-enerġija tista' tinħażen, fis-sens fiżiku ta' din il-kelma, jiġifieri bħala enerġija tas-sħana, 
enerġija elettrika jew enerġija potenzjali (pereżempju fl-ilma), imma wkoll kimikament jew 
fil-materjal fis-sors tal-enerġija bħall-idrokarburi, il-faħam, l-idroġenu u oħrajn. 
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Emenda 55
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - punt 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(c) jiddekummissjonaw l-infrastruttura 
eżistenti;

(c) jiddekommissjonaw temporanjament 
jew definittivament l-infrastruttura kollha 
eżistenti jew parti minnha;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-dekommissjonar jista' jkun definittiv jew biss temporanju, pereżempju b'riżultat ta' 
xogħlijiet ta' manutenzjoni jew saħansitra minħabba interruzzjonijiet ippjanati tal-attività 
kummerċjali.

Emenda 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(ca) tiswija u tħaddim inizjali ta' sistemi 
ta' trasport għall-pajpijiet tal-gass 
naturali u taż-żejt, l-istabbiliment ta' 
sistemi ta' kontroll u ta' ġbir f'ħin reali 
tad-dejta, il-ħolqien u t-tħaddim ta' 
sistemi biex tiżdied is-sigurtà tal-provvista 
tal-gass naturali,

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-definizzjoni ta' "proġetti ta' investiment" tinkludi t-tiswija u tħaddim 
inizjali ta' sistemi ta' trasport għall-pajpijiet tal-gass naturali u taż-żejt, l-istabbiliment ta' 
sistemi ta' kontroll u ta' ġbir f'ħin reali tad-dejta, il-ħolqien u t-tħaddim ta' sistemi għat-
tkabbir tas-sigurtà tal-provvista tal-gass naturali.
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Emenda 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(cb) l-iżvilupp ta' interkonnessjonjiet 
ġodda għas-sistemi tat-trasport tal-
enerġija bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi 
ġirien tagħha,

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu inklużi wkoll l-interkonnessjonjiet għas-sistemi tat-trasport tal-
enerġija bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ġirien tagħha

Emenda 58
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(3) "proġetti ta' investiment ippjanati" 
tfisser proġetti ta' investiment li fihom 
jiġġarrbu spejjeż kapitali qabel tinbeda l-
kostruzzjoni jew qabel iseħħ id-
dekummissjonar, inklużi proġetti ta' 
investiment li l-karatteristiċi ewlenin 
tagħhom (il-post, il-kuntrattur, l-impriża, 
il-karatteristiċi tekniċi eċċ.) jistgħu, 
parzjalament jew kompletament, ikunu 
soġġetti għal analiżi ulterjuri jew għal 
awtorizzazzjoni finali;

(3) "proġetti ta' investiment ippjanati" 
tfisser proġetti ta' investiment li jkunu 
ngħataw l-awtorizzazzjonijiet u l-permessi 
kollha neċessarji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi proġetti jistgħu ma jevolvux lil hinn mill-istadju tal-ippjanar inizjali, u/jew aktar tard 
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jistgħu jesperjenzaw problemi bl-għoti tal-permessi neċessarji, ikkaġunati min-nuqqas ta' 
investiment. Konsegwentement, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra biss dawk il-proġetti li 
jkunu ngħataw l-awtorizzazzjonijiet u l-permessi neċessarji. 

Emenda 59
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(3) "proġetti ta' investiment ippjanati" 
tfisser proġetti ta' investiment li fihom 
jiġġarrbu spejjeż kapitali qabel tinbeda l-
kostruzzjoni jew qabel iseħħ id-
dekummissjonar, inklużi proġetti ta' 
investiment li l-karatteristiċi ewlenin 
tagħhom (il-post, il-kuntrattur, l-impriża, 
il-karatteristiċi tekniċi eċċ.) jistgħu, 
parzjalament jew kompletament, ikunu 
soġġetti għal analiżi ulterjuri jew għal 
awtorizzazzjoni finali;

(3) "proġetti ta' investiment ippjanati" 
tfisser proġetti ta' investiment li fihom 
jiġġarrbu spejjeż kapitali qabel tinbeda l-
kostruzzjoni jew qabel iseħħ id-
dekummissjonar, inklużi proġetti ta' 
investiment li l-karatteristiċi ewlenin 
tagħhom (il-post, il-kuntrattur, l-impriża, 
il-karatteristiċi tekniċi bażiċi u 
kummerċjali magħżula, sakemm ma 
jkunux sigrieti kummerċjali, eċċ.) jistgħu, 
parzjalment jew kompletament, ikunu 
soġġetti għal analiżi ulterjuri jew għal 
awtorizzazzjoni finali;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ġeneralment, id-dejta kummerċjali ma tkunx sigriet kummerċjali. Huma biss xi elementi 
speċifiċi li jkunu sigrieti kummerċjali.

Emenda 60
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(6) “produzzjoni” tfisser il-ġenerazzjoni 
tal-elettriku u l-ipproċessar tal-fjuwils, 
inklużi l-bijofjuwils;

(6) “produzzjoni” tfisser il-produzzjoni 
taż-żejt, gass u faħam, jew il-ġenerazzjoni 
tal-elettriku, inklużi s-sħana u l-enerġija 
kkombinati, jew il-produzzjoni tas-sħana, 
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inklużi t-tisħin u t-tkessiħ, jew l-
ipproċessar tal-fjuwils, inklużi l-
bijofjuwils;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandha tiġi ċċarata, sabiex tirrifletti l-kamp ta’ applikazzjoni tar-
Regolament, u sabiex tikkorrispondi mal-użu tat-terminu fl-Anness. 

Emenda 61
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(6a) "sistema tal-enerġija" hija sistema 
magħluqa għall-produzzjoni, it-trasport, 
id-distribuzzjoni u l-konsum tal-enerġija 
fi Stat Membru jew f'reġjun; 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk is-suġġett huwa sistema tal-enerġija fi Stat Membru, mingħajr il-possibilità tat-
trasport transkonfinali tal-enerġija.

Emenda 62
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(6a) “qbid" tfisser il-proċess li bih id-
diossidu tal-karbonju minn stallazzjonijiet 
industrijali jinqabad għal skopijiet ta’ 
ħżin; 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni konformi mad-Direttiva 2009/31/KE tat-23 ta’ April 2009.

Emenda 63
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(7) “trasport” tfisser it-trażmissjoni tas-
sorsi tal-enerġija jew tal-prodotti jew tad-
diossidu tal-karbonju, minn ġo netwerk, 
b'mod partikolari: 

(7) “trasport” tfisser it-trażmissjoni tal-
enerġija elettrika, tal-gass, ta' fjuwils 
likwidi jew tad-diossidu tal-karbonju, minn 
ġo netwerk, b'mod partikolari:

(a) minn ġo sistemi ta' pajpijiet, għajr in-
netwerk upstream tas-sistemi tal-pajpijiet u 
għajr dik il-parti tas-sistemi tal-pajpijiet li 
primarjament tintuża fil-kuntest tad-
distribuzzjoni lokali;

(a) minn ġo sistemi ta' pajpijiet, għajr in-
netwerk upstream tas-sistemi tal-pajpijiet u 
għajr dik il-parti tas-sistemi tal-pajpijiet li 
primarjament tintuża fil-kuntest tad-
distribuzzjoni lokali;

(b) minn ġo sistemi interkonnessi ta' 
vultaġġ għoli ħafna u vultaġġ għoli u 
sistemi oħra għajr is-sistemi tal-pajpijiet li 
primarjament jintużaw fil-kuntest tad-
distribuzzjoni lokali;

(b) minn ġo sistemi interkonnessi ta' 
vultaġġ għoli ħafna u vultaġġ għoli u 
sistemi oħra għajr is-sistemi tal-pajpijiet li 
primarjament jintużaw fil-kuntest tad-
distribuzzjoni lokali;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-trasport ma jikkonċernax biss is-sorsi tal-enerġija bħall-gass u l-fjuwils likwidi kif ukoll 
fjuwils solidi, iżda anki l-enerġija elettrika. 
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Emenda 64
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(ba) "interkonnettur" tfisser konnessjoni 
transkonfinali u transsistemika bejn 
netwerks jew sistemi ta’ pajpijiet tad-
distribuzzjoni tal-idrokarburi fil-forma ta' 
gass jew likwidu u prodotti tat-tneħħija 
tal-gass, il-gassifikazzjoni jew il-
likwidifikazzjoni tal-faħam, bil-possibilità 
tal-qlib tad-direzzjoni;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-terminu "interkonnettur" jirrelata ma' faċilitajiet b'funzjoni ta’ konnessjoni, li għaldaqstant 
iservu għall-ftuħ ta' sistemi li qabel kienu magħluqa fihom infushom. 

Emenda 65
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 7 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(ba) minn pajpijiet tat-tisħin u t-tkessiħ 
distrettwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament naqas milli jsemmi t-tisħin u t-tkessiħ distrettwali (DHC) taħt 
"trasport". Għalkemm in-netwerks DHC huma ta' natura lokali, l-investimenti tad-DHC 
għandhom jissemmew peress li l-benefiċċji akkwistati min-netwerks huma ta’ ġid għall-UE 
kollha f'termini ta' sigurtà tal-provvista, żieda fl-effiċjenza tal-enerġija u tnaqqis fl-
emissjonijiet. Barra minn hekk, l-akbar ostaklu għal aktar investiment DHC fl-Ewropa huwa 
l-ispiża tal-investiment, għalkemm l-ispejjeż tal-infrastruttura jissostitwixxu l-ispejjeż tal-
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fjuwils bis-saħħa tal-użu tar-riċiklaġġ tas-sħana.

Emenda 66
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(a) "post tal-ħżin" tfisser sistema ta' 
tankijiet magħluqa tal-ħżin, jew struttura 
ġeoloġika speċifika li tikkostitwixxi 
faċilità magħluqa tal-ħżin;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-postijiet tal-ħżin ukoll huma parti mill-infrastruttura tal-enerġija.

Emenda 67
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(8) “ħżin” tfisser l-istokkjar fuq bażi 
permanenti jew temporanja ta' sorsi ta' 
enerġija jew diossidu tal-karbonju 
f'infrastruttura 'l fuq mill-art jew taħt l-art 
jew f'siti ġeoloġiċi;

(8) “ħżin” tfisser il-ħżin fuq bażi 
permanenti jew temporanja ta' enerġija
termika jew elettrika jew is-sorsi tagħhom 
kif ukoll diossidu tal-karbonju 
f'infrastruttura 'l fuq mill-art jew taħt l-art 
jew f'siti ġeoloġiċi;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Permezz tad-definizzjoni l-ġdida tat-termini qed jitwessa’ l-fehim tal-funzjoni tal-ħżin tal-
enerġija jew tas-sorsi tagħha.
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Emenda 68
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(8) “ħżin” tfisser l-istokkjar fuq bażi 
permanenti jew temporanja ta' sorsi ta' 
enerġija jew diossidu tal-karbonju
f'infrastruttura 'l fuq mill-art jew taħt l-art 
jew f'siti ġeoloġiċi;

(8) “ħżin” tfisser l-istokkjar fuq bażi 
permanenti jew temporanja ta' sorsi ta' 
enerġija f'infrastruttura 'l fuq mill-art jew 
taħt l-art jew f'siti ġeoloġiċi jew il-
konteniment permanenti u mingħajr 
periklu ambjentali ta’ diossidu tal-
karbonju f’formazzjonijiet ġeoloġiċi taħt 
l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-ħżin tad-diossidu tal-karbonju għandha tkun konformi mad-
Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-ħżin 
ġeoloġiku tad-diossidu tal-karbonju u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE, id-
Direttivi tal-Parlament u tal-Kunsill 2000/60/KE, 2001/80/KE, 2004/35/KE, 2006/12/KE, 
2008/1/KE u r-Regolament (KE) Nru 1013/2006.

Emenda 69
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(a) Sorsi primarji tal-enerġija, bħalma 
huma ż-żejt, il-gass naturali jew il-faħam, 
jew sorsi tal-enerġija mibdula, bħalma 
huwa l-elettriku;

(a) Sorsi primarji tal-enerġija, bħalma 
huma ż-żejt, il-gass naturali, il-faħam jew 
fjuwils nukleari, jew sorsi tal-enerġija 
mibdula, bħalma huwa l-elettriku;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-fjuwils nukleari wkoll huma sors primarju tal-enerġija.
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Emenda 70
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 10 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(b) Sorsi tal-enerġija rinnovabbli inklużi l-
idroelettriku, il-bijomassa, ir-riħ, l-enerġija 
mix-xemx, dik mill-mewġ u dik 
ġeotermali;

Ma tapplikax għat-test Malti.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ma tapplikax għat-test Malti.

Emenda 71
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(10a) "impjant nukleari"tfisser:
(a) impjant ta’ arrikkament, impjant ta’ 
manifattura ta’ karburant nukleari, 
impjant tal-enerġija nukleari, impjant ta’ 
riproċessar, faċilità ta’ reattur ta’ riċerka, 
faċilità għall-ħżin ta’ karburant użat; u
(b) faċilitajiet għall-ħżin għal skart 
radjuattiv li huma fuq l-istess sit u huma 
relatati direttament mal-istallazzjonijiet 
nukleari elenkati taħt il-punt (a);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jkopri kull tip ta' infrastruttra marbuta mal-enerġija nukleari. Id-
definizzjoni ttieħdet mid-Direttiva tal-Kunsill 2009/71/EURATOM u tikkorrispondi għad-
diċitura tal-Artikolu 3(1).
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Emenda 72
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) "dejta aggregata" tfisser dejta li ġiet 
aggregata fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali. Jekk l-aggregazzjoni fil-livell 
nazzjonali tagħti lok għall-kxif ta' 
informazzjoni kummerċjali sensittiva ta' 
impriża partikolari, l-aggregazzjoni tista' 
ssir fil-livell reġjonali. Il-livell reġjonali 
adegwat għandu jkun definit mill-
Kummissjoni fuq il-bażi ta' proposta 
konġunta tal-Istati Membri kkonċernati 
jew mill-entitajiet delegati minnhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aggregazzjoni fil-livell nazzjonali f'xi Stati Membri ma tkunx biżżejjed, minħabba li jista' jkun 
li hemmhekk kumpanija waħda biss tkun koperta b'dan ir-Regolament. Għaldaqstant fir-
Regolament għandu jkun hemm provvediment għall-possibbiltà li d-dejta tista' tiġi aggregata 
anki fil-livell reġjonali. Madankollu, biex ma jitħalliex f'idejn l-impriżi li jiddeċiedu fuq liema 
livell għandha tiġi aggregata d-dejta, il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-livell reġjonali 
adegwat fuq il-bażi ta' proposta konġunta tal-Istati Membri kkonċernati jew mill-entitajiet 
delegati minnhom.

Emenda 73
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 10 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) "entità speċjali" tfisser entità li, fuq 
il-bażi tar-regoli tal-UE għas-settur tal-
enerġija, tingħata l-kompitu li tfassal u 
tapprova pjanijiet pluriennali ta' żvilupp u 
ta' investiment li jkopru l-Komunità 
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kollha rigward l-infrastruttura tan-
netwerks tal-enerġija, bħal, pereżempju, 
in-Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-
Sistema tat-Trażmissjoni għall-Elettriku 
skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) 
Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar 
kondizzjonijiet għall-aċċess għan-
netwerks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-
elettriku1 jew in-Netwerk Ewropew tal-
Operaturi tas-Sistema tat-Trażmissjoni 
għall-Gass skont l-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 
ta’ Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet 
għall-aċċess għan-netwerks ta' 
trażmissjoni tal-gass naturali2.
1 ĠU L 211, 14.8.2009, p. 15.
2 ĠU L 211, 14.8.2009, p. 36.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'diversi partijiet tal-proposta għal regolament isir riferiment għal dawn l-entitajiet speċifiċi 
(ara l-Artikolu 3(2)). Għandu jiġi kkjarifikat li dan l-Artikolu jirrigwarda l-entitajiet tal-
operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni previsti fit-tielet pakkett tal-liberalizzazzjoni tas-swieq 
tal-enerġija, adottat bejn ir-rebbiegħa u s-sajf tal-2009. In-Netwerk Ewropew tal-operaturi 
tas-sistema tat-trażmissjoni għall-elettriku u n-Netwerk Ewropew tal-operaturi tas-sistema 
tat-trażmissjoni għall-gass għaldaqstant għandhom jissemmew espliċitament fir-regolament 
kollu. L-aħjar u l-aktar sempliċi jkun li jissemmew fid-definizzjonijiet, fejn tista' tingħata 
wkoll kjarifika għar-regolament kollu kemm hu.

Emenda 74
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 10 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) "tisħin distrettwali" jew "tkessiħ 
distrettwali" tfisser id-distribuzzjoni ta’ 
enerġija termika f’forma ta’ fwar, ilma 
sħun jew likwidi mkessħin, minn sors ta’ 
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produzzjoni ċentrali permezz ta’ netwerk 
lil bini jew siti multipli, għall-użu ta’ 
tisħin jew tkessiħ ta’ spazju jew proċess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-regolament għandhom jissemmew separatament il-produzzjoni tat-tkessiħ distrettwali, is-
sħana u l-enerġija kombinati kif ukoll it-tkessiħ u t-tisħin distrettwali. Il-parti l-kbira tal-modi 
ta' produzzjoni tal-elettriku jkunu l-aktar effiċjenti meta jipprovdu s-sħana jew l-elettriku u s-
sħana. Id-definizzjoni tikkorrispondi għad-diċitura tal-Artikolu 2(g) tad-Direttiva 2009/28/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Emenda 75
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Filwaqt li jżommu piż proporzjonat tal-
ġbir u r-rappurtar tad-dejta, l-Istati Membri 
jew l-entità li lilha jkunu ddelegaw din il-
ħidma għandhom jikkompilaw id-dejta u l-
informazzjoni kollha speċifikati f'dan ir-
Regolament mill-bidu tal-2010 u kull 
sentejn minn dakinhar 'il quddiem. 

1. Filwaqt li jżommu piż proporzjonat tal-
ġbir u r-rappurtar tad-dejta, l-Istati Membri 
jew l-entità li lilha jkunu ddelegaw din il-
ħidma għandhom jikkompilaw id-dejta u l-
informazzjoni kollha speċifikati f'dan ir-
Regolament mill-bidu tal-2011 u kull 
sentejn minn dakinhar 'il quddiem. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġaladarba r-Regolament għandu jiġi adottat fl-2010, mhuwiex realistiku li jkun hemm l-
obbligu tar-rappurtar tad-dejta mill-2010 stess. F'dak li jirrigwarda l-korpi speċifiċi skont l-
Artikolu 2(b), mhuwiex possibbli li l-pjanijiet ta' għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerks fil-
livell Komunitarju, li għandhom jiġu adottati min-Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-
Ssistema tat-Trażmissjoni għall-Elettriku u n-Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-Sistema tat-
Trażmissjoni għall-Gass diġà jkunu disponibbli fis-sena 2010, minħabba li r-regolamenti 
rilevanti jibdew japplikaw mit-3 ta' Marzu 2011. 
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Emenda 76
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

1. Filwaqt li jżommu piż proporzjonat tal-
ġbir u r-rappurtar tad-dejta, l-Istati Membri 
jew l-entità li lilha jkunu ddelegaw din il-
ħidma għandhom jikkompilaw id-dejta u l-
informazzjoni kollha speċifikati f'dan ir-
Regolament mill-bidu tal-2010 u kull 
sentejn minn dakinhar 'il quddiem. 

1. Filwaqt li jżommu piż proporzjonat tal-
ġbir u r-rappurtar tad-dejta, l-Istati Membri 
jew l-entità li lilha jkunu ddelegaw din il-
ħidma għandhom jikkompilaw id-dejta u l-
informazzjoni kollha speċifikati f'dan ir-
Regolament mill-bidu tal-2011 u kull 
sentejn minn dakinhar 'il quddiem. 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jkun hemm biżżejjed żmien għall-adozzjoni u l-pubblikazzjoni kif ukoll għall-
miżuri li għandhom jiġu adottati fil-livell nazzjonali sabiex tkun iggarantita konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-regolament.

Emenda 77
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-2010 għandhom jinnotifikaw id-dejta 
aggregata u l-informazzjoni rilevanti għall-
proġett lill-Kummissjoni, fejn dik is-sena 
tkun l-ewwel sena ta' rappurtar, u minn 
dakinhar 'il quddiem kull sentejn. 

Fl-2011 għandhom jinnotifikaw id-dejta 
aggregata u l-informazzjoni rilevanti għall-
proġett lill-Kummissjoni, fejn dik is-sena 
tkun l-ewwel sena ta' rappurtar, u minn 
dakinhar 'il quddiem kull sentejn. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġaladarba r-Regolament għandu jiġi adottat fl-2010, mhuwiex realistiku li jkun hemm l-
obbligu tar-rappurtar tad-dejta mill-2010 stess. F'dak li jirrigwarda l-korpi speċifiċi skont l-
Artikolu 2(b), mhuwiex possibbli li l-pjanijiet ta' għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerks fil-
livell Komunitarju, li għandhom jiġu adottati min-Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-
Sistema tat-Trażmissjoni għall-Elettriku u n-Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-Sistema tat-
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Trażmissjoni għall-Gass diġà jkunu disponibbli fis-sena 2010, minħabba li r-regolamenti 
rilevanti jibdew japplikaw mit-3 ta' Marzu 2011. 

Emenda 78
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Fl-2010 għandhom jinnotifikaw id-dejta 
aggregata u l-informazzjoni rilevanti għall-
proġett lill-Kummissjoni, fejn dik is-sena 
tkun l-ewwel sena ta' rappurtar, u minn 
dakinhar 'il quddiem kull sentejn. 

Fl-2011 għandhom jinnotifikaw id-dejta 
aggregata u l-informazzjoni rilevanti għall-
proġett lill-Kummissjoni, fejn dik is-sena 
tkun l-ewwel sena ta' rappurtar, u minn 
dakinhar 'il quddiem kull sentejn. 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-piż amministrattiv ikkawżat mill-ġbir u r-rappurtar tad-dejta, u l-fatt li l-
aggregazzjoni tad-dejta se tibda fl-2010, huwa importanti li l-rappurtaġġ ikun jista’ jsir wara 
li jkun żgurat ħin biżżejjed sabiex il-ħtiġiet tal-paragrafu 1 ikunu ġew issodisfatti. F'dawn iċ-
ċirkustanzi, l-2011 huwa skadenza raġonevoli għall-ewwel rapport.

Emenda 79
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jevitaw 
kwalunkwe ripetizzjoni tal-ġbir tad-dejta u 
għandhom inaqqsu kemm jista' jkun l-
ispejjeż għall-impriżi.

2. L-Istati Membri għandhom jevitaw 
kwalunkwe ripetizzjoni tal-ġbir tad-dejta, li 
diġà huwa meħtieġ fuq il-bażi ta’ 
leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE, u għandhom 
inaqqsu kemm jista' jkun l-ispejjeż għall-
impriżi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li ssir enfasi fuq il-fatt li jiġi evitat rappurtar doppju u piż amministrattiv 
żejjed.  

Emenda 80
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 a 

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(a) il-kapaċitajiet ippjanati jew li qegħdin 
jinbnew;

(a) il-kapaċitajiet ippjanati ta’ 
ġenerazzjoni, trasport u ħżin jew li 
qegħdin jinbnew, kif ukoll informazzjoni 
dwar liema kapaċitajiet huma fil-fażi ta’ 
ppjanar u liema qegħdin jinbnew;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li ssir evalwazzjoni tas-sigurtà tal-enerġija huwa essenzjali li ssir distinzjoni bejn 
dawk il-pjanijiet ta’ investiment li jistgħu jitqiesu "ċerti" u li jistgħu jagħtu kontribut għas-
sigurtà tal-enerġija fil-futur qrib u dawk li għadhom fl-istadju ta' ppjanar. Il-proċess ta’ teħid 
ta’ deċiżjoni jista’ jikkawża inċertezza fis-settur tal-produzzjoni; fis-settur tat-trasport ir-
raġuni tista’ tkun il-proċeduri kkumplikati ta’ ħruġ ta’ permessi.

Emenda 81
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) id-dettalji tal-iffinanzjar, u b’mod 
partikolari l-ammonti u s-sorsi ta’ 
ffinanzjar proġettati, inkluż is-sehem tal-
iffinanzjar pubbliku fil-proġetti ta’ 
investiment; 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi pprovduta dejta rigward is-sorsi proġettati għall-iffinanzjar fl-
infrastruttura tal-enerġija, speċjalment l-ammonti u l-proporzjon ta’ ffinanzjar mill-UE u
mill-Istati Membri, sabiex ikunu jistgħu jsiru stimi u l-finanzi pubbliċi jsiru b’mod immirat. 

Emenda 82
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) id-dati meta jkunu ngħataw l-
awtorizzazzjonijiet u l-permessi neċessarji 
għall-kostruzzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif propost fl-opinjoni (TEN/411) tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, dan ir-
Regolament għandu jimmira wkoll sabiex jiġi analizzat il-progress li jkun sar fil-proġetti 
nnotifikati fir-rigward tal-iskeda ppjanata.

Emenda 83
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 e 

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(e) it-teknoloġiji ta' interess għal skopijiet 
ta' sigurtà tal-provvista, bħal pereżempju 
flussi opposti, kapaċitajiet li jaqilbu minn 
fjuwil għall-ieħor jew kwalunkwe tagħmir 
ieħor rilevanti;

(e) it-teknoloġiji ta' interess għal skopijiet 
ta' sigurtà tal-provvista, bħal pereżempju 
flussi opposti bejn sistemi varji, 
kapaċitajiet li jaqilbu minn fjuwil għall-
ieħor jew kwalunkwe tagħmir ieħor 
rilevanti;

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

It-trasport ikopri l-UE kollha kemm hi.

Emenda 84
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-perjodu ta’ indisponibilità tal-
infrastruttura fil-każ ta’ 
modernizzazzjoni.  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tipprovdi fil-każ ta’ indisponibilità ta’ tagħmir u l-
konsegwenzi ta’ dan fil-qafas ta’ investimenti kbar.  

Emenda 85
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

3. Kwalunkwe notifika skont l-Artikolu 3 
għandha tinkludi l-volum tal-kapaċitajiet 
stallati fil-bidu tas-sena ta' rappurtar 
konċernata. 

3. Kwalunkwe notifika skont l-Artikolu 3 
għandha tinkludi l-volum tal-kapaċitajiet 
ta’ produzzjoni, ta’ trasport u ta’ ħżin 
stallati fil-bidu tas-sena ta' rappurtar 
konċernata.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-formulazzjoni t-test.
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Emenda 86
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament 
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe notifika skont l-Artikolu 3 
għandha tinkludi l-volum tal-kapaċitajiet 
stallati fil-bidu tas-sena ta' rappurtar 
konċernata. 

3. Kwalunkwe notifika skont l-Artikolu 3 
għandha tinkludi l-volum tal-kapaċitajiet 
stallati li jkunu disponibbli fil-bidu tas-
sena ta' rappurtar konċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda 87
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri, l-entità delegata 
tagħhom jew fejn xieraq il-korpi inkarigati 
bil-pjanijiet ta' investiment tal-UE speċifiċi 
għas-settur tal-enerġija għandhom jiżguraw 
il-kwalità, ir-rilevanza, l-akkuratezza, iċ-
ċarezza, il-puntwalità u l-koerenza tad-
dejta u l-informazzjoni li jinnotifikaw lill-
Kummissjoni.

1. L-Istati Membri, l-entità delegata 
tagħhom jew fejn xieraq il-korpi inkarigati 
bil-pjanijiet ta' investiment tal-UE speċifiċi 
għas-settur tal-enerġija għandhom jiżguraw 
il-kwalità, ir-rilevanza, l-akkuratezza, iċ-
ċarezza, il-puntwalità u l-koerenza tad-
dejta u l-informazzjoni li jinnotifikaw lill-
Kummissjoni, b'mod partikolari li l-
investimenti fl-infrastruttura tal-enerġija 
jkunu kompletament konformi mal-mira 
nazzjonali tagħhom ta' enerġija minn 
sorsi sostenibbli li jiġġeddu u mal-
Pjanijiet Nazzjonali tagħhom għall-
Enerġija Rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta pprovduta taħt ir-Regolament preżenti għandha tintuża flimkien u fil-qafas ta’ dik 
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ipprovduta skont il-Pjanijiet Nazzjonali ta' Azzjoni għall-Enerġija Rinnovabbli, u għandha 
tkun kompletament kompatibbli magħhom, lejn il-kisba tal-mira tal-KE ta' enerġija 
rinnovabbli. Ara wkoll l-emenda għall-Artikolu 10(1).

Emenda 88
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

1. L-Istati Membri, l-entità delegata 
tagħhom jew fejn xieraq il-korpi inkarigati 
bil-pjanijiet ta' investiment tal-UE speċifiċi 
għas-settur tal-enerġija għandhom jiżguraw 
il-kwalità, ir-rilevanza, l-akkuratezza, iċ-
ċarezza, il-puntwalità u l-koerenza tad-
dejta u l-informazzjoni li jinnotifikaw lill-
Kummissjoni.

1. L-Istati Membri, l-entità delegata 
tagħhom jew fejn xieraq il-korpi speċifiċi 
inkarigati bil-pjanijiet ta' investiment tal-
UE speċifiċi għas-settur tal-enerġija 
għandhom jiżguraw il-kwalità, ir-rilevanza, 
l-akkuratezza, iċ-ċarezza, il-puntwalità u l-
koerenza tad-dejta u l-informazzjoni li 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tad-definizzjoni fl-Artikolu 2(1) fejn jiġi ċċarat li n-Netwerk Ewropew tal-Operaturi 
tas-Sistema tat-Trażmissjoni għall-Elettriku (ENTSO-E) u n-Netwerk Ewropew tal-Operaturi 
tas-Sistema tat-Trażmissjoni għall-Gass (ENTSO-G) huma “entitajiet speċjali”.

Emenda 89
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

F'każ ta' korpi inkarigati bil-pjanijiet ta' 
investiment tal-UE speċifiċi għas-settur tal-
enerġija, id-dejta u l-informazzjoni 
nnotifikati għandhom ikunu akkumpanjati 
b'kummenti mill-Istati Membri dwar il-
kwalità tad-dejta u l-informazzjoni 
miġbura.

F'każ ta' korpi inkarigati bil-pjanijiet ta' 
investiment tal-UE speċifiċi għas-settur tal-
enerġija, id-dejta u l-informazzjoni 
nnotifikati għandhom ikunu akkumpanjati 
b'kummenti mill-Istati Membri dwar il-
kwalità u r-rilevanza tad-dejta u l-
informazzjoni miġbura.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri, l-entità ddelegata minnhom jew fejn xieraq il-korpi fdati bil-pjanijiet ta’ 
investiment għas-settur tal-enerġija tal-UE għandhom jiggarantixxu mhux biss il-kwalità, 
iżda wkoll ir-rilevanza tad-dejta pprovduta. 

Emenda 90
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

F'każ ta' korpi inkarigati bil-pjanijiet ta' 
investiment tal-UE speċifiċi għas-settur tal-
enerġija, id-dejta u l-informazzjoni 
nnotifikati għandhom ikunu akkumpanjati 
b'kummenti mill-Istati Membri dwar il-
kwalità tad-dejta u l-informazzjoni 
miġbura.

F'każ ta' korpi speċjali inkarigati bil-
pjanijiet ta' investiment tal-UE speċifiċi 
għas-settur tal-enerġija, id-dejta u l-
informazzjoni nnotifikati għandhom ikunu 
akkumpanjati b'kummenti mill-Istati 
Membri dwar il-kwalità tad-dejta u l-
informazzjoni miġbura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tad-definizzjoni fl-Artikolu 2(1) fejn jiġi ċċarat li n-Netwerk Ewropew tal-Operaturi 
tas-Sistema tat-Trażmissjoni għall-Elettriku (ENTSO-E) u n-Netwerk Ewropew tal-Operaturi 
tas-Sistema tat-Trażmissjoni għall-Gass (ENTSO-G) huma “entitajiet speċjali”.

Emenda 91
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

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 

2. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
dejta u informazzjoni skont dan ir-
Regolament, b'mod partikolari fl-analiżijiet 
imsemmija fl-Artikolu 10(3). Il-
Kummissjoni għandha tkompli tipprovdi 
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aggregata u ma jinkixef l-ebda dettall 
rigward l-impriżi.

l-aċċess għall-informazzjoni ambjentali 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1367/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni 
għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Komunità tad-disposizzjonijiet tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess 
għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni 
tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-
Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet 
Ambjentali.1

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 2003 dwar l-aċċess 
pubbliku għat-tagħrif ambjentali2.
1 ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13.

2 ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-emenda huwa li tallinja d-dispożizzjonijiet tar-Regolament mal-Konvenzjoni ta' 
Århus, u l-istrumenti rilevanti ta' implimentazzjoni fil-livell ta' KE u tal-Istati Membri, 
jiġifieri r-Regolament Århus u d-Direttiva dwar l-aċċess pubbliku għal tagħrif ambjentali. 

Emenda 92
Adam Gierek

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 tista' tippubblika dejta u 
informazzjoni, bil-kunsens tal-Istati 
Membri, 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 f’dan il-proċess ma jinkixef l-
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ebda dettall rigward l-impriżi, 
partikolarment f’każijiet fejn ikun hemm 
impriża waħda ta’ dan it-tip fl-Istat 
Membru kkonċernat.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dejta teknika aggregata mhux dejjem tiggarantixxi s-sigrieti kummerċjali, speċjalment meta fi 
Stat Membru partikolari jkun hemm impriża waħda biss ta’ dan it-tip.

Emenda 93
Corinne Lepage

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 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 li mhumiex ikkwotati fil-
borża u mhumiex primarjament 
dipendenti fuq fondi pubbliċi, u rigward 
persuni naturali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ impriżi kkwotati fuq il-borża jew primarjament dipendenti fuq fondi pubbliċi, din l-
informazzjoni hija pubblika u mhemmx il-ħtieġa li tkun kunfidenzjali. Din l-emenda tipprova 
żżid it-trasparenza għall-partijiet interessati.
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Emenda 94
Marian-Jean Marinescu

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 tista' tippubblika dejta 
aggregata 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 fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali u ma jinkixef l-ebda dettall 
rigward l-impriżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubblikazzjoni ta' dejta aggregata teħtieġ li tiġi ssalvagwardata fil-konfront ta’ sitwazzjoni 
ta’ żvantaġġ kompetittiv li jista’ jkun hemm fil-pajjiżi ż-żgħar b’operatur wieħed biss jew bi 
ftit operaturi. Tista’ tkun soluzzjoni li jsir "regional blinding” tad-dejta. Huwa neċessarju li 
dan il-“blinding” tad-dejta jiġi enfasizzat.

Emenda 95
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli 
għall-iżvilupp, l-ilqugħ, il-ġestjoni u l-
manutenzjoni tar-riżorsi tal-IT meħtieġa 
biex jiġi riċevut, jinħażen u jitwettaq 
kwalunkwe pproċessar tad-dejta jew 
informazzjoni nnotifikati lill-Kummissjoni 
skont dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli, għal skopijiet ta’ ppjanar,
għall-iżvilupp, l-ilqugħ, il-ġestjoni u l-
manutenzjoni tar-riżorsi tal-IT meħtieġa 
biex jiġi riċevut, jinħażen u jitwettaq 
kwalunkwe pproċessar tad-dejta jew 
informazzjoni dwar l-infrastruttura tal-
enerġija nnotifikati lill-Kummissjoni skont 
dan ir-Regolament.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-iskop li għalih tkun se tiġi pproċessata din id-dejta għandu jiġi speċifikat.

Emenda 96
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Abbażi tad-dejta u l-informazzjoni 
mibgħuta u, jekk ikun xieraq, ta' 
kwalunkwe sors ta' dejta ieħor inkluż ix-
xiri tad-dejta mill-Kummissjoni, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi tal-anqas 
kull sentejn analiżi transsettorjali tal-
evoluzzjoni strutturali u l-perspettivi tas-
sistema tal-enerġija tal-UE b'mod 
partikolari bil-għan li:

1. Abbażi tad-dejta u l-informazzjoni 
mibgħuta u, jekk ikun xieraq, ta' 
kwalunkwe sors ta' dejta ieħor inklużi l-
Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali għall-
Enerġija Rinnovabbli, u b’mod partikolari 
kull dejta li tirrigwarda sorsi 
deċentralizzati ta’ enerġija rinnovabbli li 
jaqgħu taħt il-valuri stabbiliti fl-Anness, u 
x-xiri tad-dejta mill-Kummissjoni, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi tal-anqas 
kull sentejn analiżi transsettorjali tal-
evoluzzjoni strutturali u l-perspettivi tas-
sistema tal-enerġija tal-UE b'mod 
partikolari bil-għan li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tqis ukoll, għall-iżvilupp tax-xenarji tagħha, il-produzzjoni 
deċentralizzata ta' enerġija rinnovabbli li taqa' barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-
Regolament, iżda li tkun se tiġi inkluża fir-REAPs nazzjonali. Eċċess potenzjali fil-
produzzjoni ta’ enerġija għandu jiġi kkunsidrat ukoll u jiġi trattat fix-xenarji tal-
Kummissjoni. Ara wkoll l-emenda għall-Artikolu 6(2).
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Emenda 97
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tidentifika nuqqasijiet futuri potenzjali 
ta' domanda u provvista tal-enerġija;

(a) tidentifika nuqqasijiet futuri potenzjali 
u kull surplus fid-domanda u l-provvista
tal-enerġija, inkluża sħana żejda minn 
industriji u produzzjoni tal-elettriku użata 
fit-tisħin distrettwali u n-netwerks ta’ 
tkessiħ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tqis ukoll, għall-iżvilupp tax-xenarji tagħha, il-produzzjoni 
deċentralizzata ta' enerġija rinnovabbli li taqa' barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-
Regolament, iżda li tkun se tiġi inkluża fir-REAPs nazzjonali. Eċċess potenzjali fil-
produzzjoni ta’ enerġija għandu jiġi kkunsidrat ukoll u jiġi trattat fix-xenarji tal-
Kummissjoni. Ara wkoll l-emenda għall-Artikolu 6(2).

Emenda 98
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-identifikazzjoni tar-riskji ta’ 
dipendenza eċċessiva fuq infrastruttura 
partikolari tal-enerġija;  

Or. fr
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Emenda 99
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) is-superviżjoni ta’ proġetti ta’ 
investiment minn barra l-UE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Anness 2.1 u 3.2.

Emenda 100
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) analiżi tal-evoluzzjoni tal-proġetti ta’ 
investiment mid-data ta’ meta jkunu 
ngħataw l-awtorizzazzjonijiet u l-permessi 
għall-kostruzzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi analizzat xi jkun sar mill-proġett wara li jkunu ngħataw l-
awtorizzazzjonijiet għall-kostruzzjoni, b'mod partikolari kemm ikun ittieħed żmien sa meta l-
infrastruttura tibda topera. 



PE430.916v01-00 46/63 AM\798540MT.doc

MT

Emenda 101
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) il-verifika tal-konformità mal-impenji 
tal-Istati Membri, partikolarment fir-
rigward ta’enerġija li tiġġedded;

Or. fr

Emenda 102
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) l-analiżi ta’ netwerks li jiqdiemu u l-
bżonn ta’ investiment.

Or. fr

Emenda 103
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li fit-
twettiq tal-analiżijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, il-proġetti li jkunu fi stadju 
bikri ta' żvilupp jiġu evalwati fuq il-bażi 
tal-probabilità ta' tlestija. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li fl-analiżi ma tingħatax immaġni mhux korretta tas-sitwazzjoni. 

Emenda 104
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

2. Fit-tħejjija tal-analiżijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni tista' tiġi 
megħjuna minn esperti mill-Istati Membri 
u / jew kwalunkwe espert ieħor 
b'kompetenza speċifika fil-qasam 
konċernat.

2. Fit-tħejjija tal-analiżijiet il-Kummissjoni 
għandha taħdem b’koordinazzjoni mal-
entitajiet responsabbli għall-pjanijiet tal-
investiment speċifiċi għas-settur tal-
enerġija tal-UE, u tista’ tiġi megħjuna 
minn esperti mill-Istati Membri u / jew 
kwalunkwe espert ieħor b'kompetenza 
speċifika fil-qasam konċernat.

Or. en

Emenda 105
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

2. Fit-tħejjija tal-analiżijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni tista' tiġi 
megħjuna minn esperti mill-Istati Membri 
u / jew kwalunkwe espert ieħor 
b'kompetenza speċifika fil-qasam 
konċernat.

2. Fit-tħejjija tal-analiżijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-pubbliku, inklużi l-gruppi 
u l-assoċjazzjonijiet relevanti kollha, u
tista' tiġi megħjuna minn esperti mill-Istati 
Membri u / jew kwalunkwe espert ieħor 
b'kompetenza speċifika fil-qasam 
konċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tax-xenarji fil-qasam tal-politika tal-enerġija tal-KE mill-Kummissjoni għandu 
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jagħti lok għal parteċipazzjoni pubblika sħiħa.

Emenda 106
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-
Istati Membri evalwazzjoni tal-miżuri 
meħtieġa biex jitnaqqsu r-riskji ta' nuqqas 
ta' investiment jew ta’ investiment 
inadegwat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-segwitu huwa importanti għall-Istati Membri. 

Emenda 107
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tiddiskuti l-
analiżijiet mal-partijiet interessati. 
Għandha tibgħat l-analiżijiet imwettqa lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
tippubblikahom.

3. Il-Kummissjoni tista' tiddiskuti l-
analiżijiet mal-partijiet interessati 
b’konformità mal-Artikolu 6(1). Għandha 
tibgħat l-analiżijiet imwettqa lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
tippubblikahom.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tista' tiddiskuti l-analiżijiet mal-partijiet interessati, jekk dan ikun mixtieq. Ir-
referenza għall-Artikolu 6(1) saret għal skopijiet ta’ kjarifika.
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Emenda 108
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha, bil-ħsieb li
tiġi żgurata l-koerenza bejn il-varji 
pubblikazzjonijiet fil-qasam tal-
monitoraġġ, tikkunsidra l-pjanijiet 
pluriennali ta' investiment fl-
infrastruttura fil-qasam tal-infrastruttura 
tal-enerġija mfassla mill-korpi speċjali 
stabbiliti b’konformità ma’ 
dispożizzjonijiet legali rilevanti oħra, 
bħar-Regolament (KE) Nru 714/2009.  

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-dettalji mogħtija għandhom ikunu koerenti.

Emenda 109
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Sabiex tittejjeb il-kwalità tad-dejta l-
Kummissjoni, fit-twettiq tal-istħarriġ 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, għandha 
teżamina, jekk ikun xieraq, il-limiti 
minimi stabbiliti fl-Anness għal dan ir-
Regolament, u tista' titlob lill-Istati 
Membri jispeċifikaw il-karatteristiċi 
prinċipali tal-infrastruttura jew tal-
kapaċitajiet ippjanati jew li jkunu qed 
jinbnew.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tintalab lista bħala mudell li tinkludi l-karatteristiċi ewlenin ta' infrastruttura jew 
ta’ kapaċitajiet ippjanati jew li qed jinbnew, billi dawn il-karatteristiċi prinċipali huma 
msemmija fl-Artikolu 5(1)(b) iżda mhux definiti.  Min-naħa l-oħra, il-ħtieġa ta’ mudell fir-
regolament preżenti joħloq dewmien fl-implimentazzjoni. (ara wkoll l-Opinjoni (TEN/411) 
tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew).

Emenda 110
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness – punt 1 – punt -1.1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

-1.1. Produzzjoni
– Installazzjonijiet ta' estrazzjoni 
b'kapaċità ta' mill-inqas 20 000 bbl 
kuljum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konformità mat-test kollu kemm hu tar-regolament propost.

Emenda 111
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Anness – punt 1 – punt 1.1 –  l-aħħar paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Impjanti kimiċi li ma jipproduċux żejt tal-
fjuwil u/jew fjuwil tal-magni, jew li 
jipproduċuhom biss bħala prodotti 
sekondarji, huma esklużi.

Impjanti kimiċi li ma jipproduċux żejt tal-
fjuwil u/jew fjuwil tal-magni, jew li 
jipproduċuhom biss bħala prodotti 
sekondarji (inqas minn 10% tal-
produzzjoni annwali, ikkalkulata fuq il-
bażi tal-massa), huma esklużi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika teknika.

Emenda 112
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness – punt 1 – punt 1.2 –  l-aħħar paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Dawn il-proġetti jinkludu wkoll il-proġetti 
ta’ investiment għar-rijabilitazzjoni u t-
tħaddim ta' sistemi ta' pajpijiet għat-
trasport taż-żejt, ta' sistemi ta' ġbir u
kontroll ta' dejta f'ħin reali u l-ħolqien u 
l-implimentazzjoni ta’ sistemi li jżidu s-
sigurtà tal-provista taż-żejt.

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

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Dawn il-proġetti għandhom jinkludu wkoll l-investimenti għar-rijabilitazzjoni u t-tħaddim ta' 
sistemi ta' pajpijiet għat-trasport taż-żejt, ta' sistemi ta' ġbir f'ħin reali u ta’ kontroll ta' dejta 
u l-ħolqien u l-implimentazzjoni ta’ sistemi li jżidu s-sigurtà tal-provista taż-żejt.

Emenda 113
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Anness – punt 1 – punt 1.2 –  l-aħħar paragrafu

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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istallazzjonijiet għal skopijiet militari m'għandhomx jiġu esklużi, peress li dan jista' jeskludi 
parti kbira mill-infrastruttura, skont id-definizzjoni tal-Istat Membru individwali. Din l-
emenda hija ovvjament bla ħsara għat-trattament sussegwenti ta' din l-informazzjoni bħala 
kunfidenzjali mill-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 114
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness – punt 1 – punt 1.3 –  l-aħħar paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Dawn il-proġetti jinkludu wkoll l-
investimenti għat-tħaddim tal-faċilitajiet 
tal-ħażna taż-żejt u prodotti taż-żejt u 
sistemi ta' kontroll u ta' ġbir ta' dejta 
f'ħin reali.

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

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

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Dawn il-proġetti għandhom jinkludu wkoll l-investimenti għat-tħaddim tal-faċilitajiet tal-
ħażna taż-żejt u prodotti taż-żejt u sistemi ta' kontroll u ġbir tad-dejta f'ħin reali.

Emenda 115
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Anness – punt 1 – punt 1.3 –  l-aħħar paragrafu

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.
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Ġustifikazzjoni

L-istallazzjonijiet għal skopijiet militari m'għandhomx jiġu esklużi, peress li dan jista' jeskludi 
parti kbira mill-infrastruttura, skont id-definizzjoni tal-Istat Membru individwali. Din l-
emenda hija bla ħsara għat-trattament sussegwenti ta' din l-informazzjoni bħala kunfidenzjali 
mill-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 116
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – punt -2.1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

-2.1. Produzzjoni
– Stallazzjonijiet ta' estrazzjoni b'kapaċità 
ta' mill-inqas 0.1 ċentimetru kuljum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konformità mat-test kollu kemm hu tar-regolament propost.

Emenda 117
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – punt 2.1 –  inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

– Sistemi ta' pajpijiet u proġetti ta' interess 
komuni identifikati fil-linji gwida skont l-
Artikolu 155 tat-Trattat tal-KE.

Sistemi ta' pajpijiet li jikkostitwixxu rabtiet 
essenzjali f’netwerks u sistemi ta’ pajpijiet 
interkonnessi b'mod nazzjonali jew 
internazzjonali u proġetti ta' interess 
komuni identifikati fil-linji gwida skont l-
Artikolu 155 tat-Trattat tal-KE u proġetti 
msemmija fl-Anness tar-Regolament (KE) 
Nru 663/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 li 
jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru 
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ekonomiku permezz tal-għoti ta’ 
għajnuna finanzjarja Komunitarja għal 
proġetti fil-qasam tal-enerġija1.

________________
1 ĠU L 200, 31.7.2009, p. 31.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjoni mas-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew.

Emenda 118
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – punt 2.1 –  l-aħħar paragrafu a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-proġetti jinkludu l-investimenti 
għar-rijabilitazzjoni u t-tħaddim ta' 
sistemi ta' pajpijiet għat-trasport tal-gass, 
ta' sistemi ta' kontroll u ta’ ġbir ta' dejta 
f'ħin reali u ta' sistemi li jżidu s-sigurtà 
tal-provvista tal-gass.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Dawn il-proġetti għandhom jinkludu wkoll l-investimenti għar-rijabilitazzjoni u t-tħaddim ta' 
sistemi ta' pajpijiet għat-trasport tal-gass, ta' sistemi ta' kontroll u ta’ ġbir f'ħin reali ta' dejta 
u sistemi li jżidu s-sigurtà tal-provvista tal-gass.
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Emenda 119
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – punt 2.3 – inċiż a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

– IT software u hardware li jissorveljaw u 
jirrappurtaw f’ħin reali l-istokkijiet tal-
gass lill-aġenziji kompetenti tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din is-sistema tal-IT hija investiment importanti fl-infrastruttura li hija neċessità biex 
jissaħħu u jittejbu l-isforzi biex ikun hemm sistema ta' twissija u prevenzjoni li tiffunzjona 
tajjeb fil-qasam tas-Sigurtà tal-Enerġija tal-Gass. Dan jiżgura wkoll l-applikabilità tajba tal-
programm N-1.

Emenda 120
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 2 – subparagrafu 2.3 –  l-aħħar paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Dawn il-proġetti jinkludu wkoll l-
investimenti għat-tħaddim tal-faċilitajiet 
tal-ħżin taż-żejt u prodotti taż-żejt u 
sistemi ta' kontroll u ġbir ta' dejta f'ħin 
reali.

Sistemi ta' pajpijiet tal-gass, terminals u 
stallazzjonijiet għal skopijiet militari u 
dawk li jfornu lill-impjanti kimiċi li ma 
jipproduċux prodotti tal-enerġija, jew li 
jipproduċuhom biss bħala prodotti 
sekondarji, huma esklużi.

Sistemi ta' pajpijiet tal-gass, terminals u 
stallazzjonijiet għal skopijiet militari u 
dawk li jfornu lill-impjanti kimiċi li ma 
jipproduċux prodotti tal-enerġija, jew li 
jipproduċuhom biss bħala prodotti 
sekondarji, huma esklużi.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Dawn il-proġetti jinkludu wkoll l-investimenti għat-tħaddim tal-faċilitajiet tal-ħżin tal-gass u 
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għal sistemi ta' kontroll u ġbir tad-dejta f'ħin reali.

Emenda 121
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – punt 2.3 –  l-aħħar paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Sistemi ta' pajpijiet tal-gass, terminals u 
stallazzjonijiet għal skopijiet militari u 
dawk li jfornu lill-impjanti kimiċi li ma 
jipproduċux prodotti tal-enerġija, jew li 
jipproduċuhom biss bħala prodotti 
sekondarji, huma esklużi.

Sistemi ta' pajpijiet tal-gass, terminals u 
stallazzjonijiet li jfornu lill-impjanti kimiċi 
li ma jipproduċux prodotti tal-enerġija, jew 
li jipproduċuhom biss bħala prodotti 
sekondarji, huma esklużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istallazzjonijiet għal skopijiet militari m'għandhomx jiġu esklużi, peress li dan jista' jeskludi 
parti kbira mill-infrastruttura, skont id-definizzjoni tal-Istat Membru. Din l-emenda hija bla 
ħsara għat-trattament sussegwenti ta' din l-informazzjoni bħala kunfidenzjali mill-
Kummissjoni Ewropea

Emenda 122
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

2a. FAĦAM, LIGNITE U BLAT ŻEJTNI 
– minjieri fuq l-art ġodda jew estiżi bi 
produzzjoni annwali ta’ [xx] tunnellata 
jew aktar; 
– minjieri taħt l-art ġodda jew estiżi bi 
produzzjoni annwali ta’ [xx] tunnellata 
jew aktar; 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-faħam huwa msemmi fid-definizzjoni ta' “sorsi tal-enerġija”, għalhekk l-Anness għandu 
jinkludi wkoll kapitolu fuq l-infrastruttura tal-faħam.

Emenda 123
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

2a. Faħam
– Installazzjonijiet ta' estrazzjoni 
b'kapaċità ta' XXX jew aktar.
– Installazzjonijiet ta' produzzjoni 
b'kapaċità ta' XXX jew aktar.

Or. en

Emenda 124
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Anness – punt 3 – 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 
termika mix-xemx u l-enerġija ġeotermika
(ġeneraturi b’kapċità ta’ 10 MW jew aktar 
għal kull unità) u dik fotovoltajka
(b’kapaċità ta’ 1 MW jew aktar);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal stallazzjonijiet fotovoltajċi, il-limitu propost jidher għoli wisq u ma jaqbilx man-natura 
deċentralizzata tat-teknoloġija fotovoltajka. Jekk il-limitu ta' 10 MW jinżamm, dan ifisser 
bażikament li inqas minn 10% tal-istallazzjonijiet PV jkunu koperti.
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Emenda 125
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness – punt 3 – 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 termika
mix-xemx, l-enerġija ġeotermika u dik 
fotovoltajka (ġeneraturi b'kapaċità ta' 
5 MW jew aktar għal kull unità);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond stimi approssimattivi, jekk il-limitu ta' 10 MW jinżamm, dan bażikament ifisser li inqas 
minn 10% tal-istallazzjonijiet fotovoltajċi jkunu koperti.

Emenda 126
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Anness – punt 3 – 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 127
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness – punt 3 – punt 3.1 – inċiż 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Stallazzjonijiet deċentralizzati għall-
produzzjoni ta’ enerġija li tiġġedded li 
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huma konnessi ma’ netwerk tal-elettriku 
jew li jibbenefikaw minn kuntratt għax-
xiri ma’ impriża b’kapaċità totali ta’ 
produzzjoni li taqbeż 10MW.   

Or. fr

Emenda 128
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Anness – punt 3 – punt 3.2 –  inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Linji tat-trażmissjoni 'l fuq mil-livell tat-
triq, jekk dawn ikunu ġew iddisinjati għal 
vultaġġ ta' 150 kV jew aktar;

Linji tat-trażmissjoni 'l fuq mil-livell tat-
triq, jekk dawn ikunu ġew iddisinjati għal 
vultaġġ ta' 100 kV jew aktar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vultaġġ tal-kurrent ta' 150 kV jista' jeskludi bosta linji ta' 110 kV ippjanati f'ċerti Stati 
Membri. 

Emenda 129
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness – punt 3 – punt 3.2 –  inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Proġetti ta' interess komuni identifikati fil-
linji gwida stabbiliti skont l-Artikolu 155 
tat-Trattat tal-KE.

Proġetti ta' interess komuni identifikati fil-
linji gwida skont l-Artikolu 155 tat-Trattat 
tal-KE, u proġetti msemmija fl-Anness 
tar-Regolament (KE) Nru 663/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 
ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi programm li 
jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-
għoti ta’ għajnuna finanzjarja 
Komunitarja għal proġetti fil-qasam tal-
enerġija1.
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________________
1 ĠU L 200, 31.7.2009, p. 31.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjoni mas-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew.

Emenda 130
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Anness – punt 3 – punt 3.2 – inċiż a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

– Netwerk ta’ tisħin distrettwali 
b’dijametru ta’ 300 mm jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-infrastrutturi tat-tisħin distrettwali huma ta' natura strateġika biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
2020 – effiċjenza ogħla u użu akbar ta' sorsi ta' enerġija li tiġġedded fis-swieq tat-tisħin u t-
tkessiħ. Dawn l-infrastrutturi għandhom jissemmew fil-proposta.

Emenda 131
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Anness – punt 3 – punt 3.2 a (ġdid)

+Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

3.2.a. Stallazzjonijiet ta’ ħżin u 
stallazzjonijiet nukleari oħra
– faċilitajiet ta’ ħżin tal-elettriku
– faċilitajiet ta’ ħżin ta’ skart radjoattiv
– stallazzjonijiet nukleari oħra barra 
dawk taħt l-ewwel inċiż tal-punt 3.1 u t-
tieni inċiż tal-punt 3.3.  
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Or. en

Emenda 132
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness – punt 5 – punt -5.1 (ġdid)

+Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

-5.1. Qbid
– Stallazzjonijiet għall-qbid ta’ CO2

konnessi mal-istallazzjonijiet ta' 
produzzjoni msemmija fil-punti 1.1 u 3.1 
(fejn huwa relevanti) b’kapaċità ta’ qbid 
ta’ 100 kt kull sena jew aktar.    

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konformità mat-test kollu kemm hu tar-regolament propost.

Emenda 133
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness – punt 5 – punt 5.2 –  inċiż 1

+Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Stallazzjonijiet tal-ħżin (sit tal-ħżin jew 
kumpless b'kapaċità ta' 100 kt jew aktar).

Stallazzjonijiet tal-ħżin (sit tal-ħżin jew 
kumpless b'kapaċità ta' 100 kt kull sena
jew aktar).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konformità mat-test kollu kemm hu tar-regolament propost.
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Emenda 134
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Anness – punt 5 – punt 5.2 –  l-aħħar paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Dan il-paragrafu japplika wkoll għall-
pjanijiet ta’ ħżin ġeoloġiku ta’ diossidu 
tal-karbonju, li hemm provvediment 
għalihom fir-Regolament li jistabbilixxi 
programm biex jgħin fl-irkupru 
ekonomiku billi tingħata għajnuna 
finanzjarja Komunitarja lil proġetti fil-
qasam tal-enerġija. 

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

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

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li f’dan il-paragrafu jissemmew wkoll il-pjanijiet ta’ ħżin ġeoloġiku ta’ 
diossidu tal-karbonju, li hemm ipprovdut għalihom fir-Regolament li jistabbilixxi programm 
biex jgħin fl-irkupru ekonomiku billi tingħata għajnuna finanzjarja Komunitarja lil proġetti 
fil-qasam tal-enerġija . 

Emenda 135
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Anness – punt 5 – punt 5.2 –  l-aħħar paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Dawn il-proġetti jinkludu wkoll l-
investimenti għat-tħaddim tal-faċilitajiet 
tal-ħżin tad-diossidu tal-karbonju u għal 
sistemi ta' kontroll u ta' ġbir ta' dejta 
f'ħin reali.

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

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



AM\798540MT.doc 63/63 PE430.916v01-00

MT

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Dawn il-proġetti jinkludu wkoll l-investimenti għat-tħaddim tal-faċilitajiet tal-ħżin tal-gass u 
għal sistemi ta' kontroll u ġbir tad-dejta f'ħin reali.

Emenda 136
Yannick Jadot

Proposta għal regolament
Anness – punt 5 – punt 5.2 –  l-aħħar paragrafu

+Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti ta’ riċerka u żvilupp m’għandhomx ikunu esklużi, għax bażikament dan ifisser li ma 
tkun disponibbli l-ebda informazzjoni għall-qbid u l-ħżin tal-faħam bejn l-10 snin u l-15-il 
sena li ġejjin. Id-direttiva dwar il-qbid u l-ħżin tal-faħam tapplika wkoll bħala prinċipju għal 
stallazzjonijiet bħal dawn ukoll.


