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Emenda 474
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-perjodu ta’ żmien tal-proċess għall-
għoti tal-permessi għandu jikkonsisti 
minn żewġ fażijiet u ma għandux jaqbeż 
perjodu ta’ tliet snin:

1. Imħassar

Or. en

Emenda 475
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-perjodu ta’ żmien tal-proċess għall-
għoti tal-permessi għandu jikkonsisti minn 
żewġ fażijiet u ma għandux jaqbeż 
perjodu ta’ tliet snin:

1. Il-perjodu ta’ żmien tal-proċess għall-
għoti tal-permessi għandu jikkonsisti minn 
żewġ fażijiet:

Or. en

Emenda 476
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-perjodu ta’ żmien tal-proċess għall-
għoti tal-permessi għandu jikkonsisti minn 
żewġ fażijiet u ma għandux jaqbeż 
perjodu ta’ tliet snin:

1. Il-perjodu ta’ żmien tal-proċess għall-
għoti tal-permessi għandu jikkonsisti minn 
żewġ fażijiet:
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Or. en

Emenda 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-perjodu ta’ żmien tal-proċess għall-
għoti tal-permessi għandu jikkonsisti minn 
żewġ fażijiet u ma għandux jaqbeż 
perjodu ta’ tliet snin:

1. Il-perjodu ta’ żmien tal-proċess għall-
għoti tal-permessi għandu jikkonsisti minn 
żewġ fażijiet:

Or. en

Emenda 478
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-perjodu ta’ żmien tal-proċess għall-
għoti tal-permessi għandu jikkonsisti minn 
żewġ fażijiet u ma għandux jaqbeż perjodu 
ta’ tliet snin:

1. Il-perjodu ta’ żmien tal-proċess għall-
għoti tal-permessi għandu jikkonsisti minn 
żewġ fażijiet u ma għandux jaqbeż perjodu 
ta’ sentejn:

Or. en

Emenda 479
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċedura ta’ qabel l-applikazzjoni, 
li tkopri l-perjodu bejn il-bidu tal-proċess 

imħassar
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tal-għoti tal-permessi u l-aċċettazzjoni tal-
fajl ta’ applikazzjoni sottomess mill-
awtorità kompetenti, ma għandhiex taqbeż 
sentejn.
Bil-għan li jiġi stabbilit il-bidu tal-proċess 
għall-għoti tal-permessi, il-promotur(i) ta’ 
proġett għandu/hom jinnotifika/w il-
proġett lill-awtorità kompetenti tal-Istat(i) 
kkonċernat(i) bil-miktub, u għandu/hom 
jinkludi/u deskrizzjoni raġonevolment 
dettaljata tal-proġett. Mhux iżjed minn 
ġimagħtejn wara l-wasla tan-notifika, l-
awtorità kompetenti għandha taċċetta, jew 
jekk tqis li l-proġett ma laħaqx biżżejjed 
maturità biex jidħol fil-proċess għall-
għoti tal-permess, tiċħad in-notifika bil-
miktub. F’każ ta’ ċaħda, l-awtorità 
kompetenti għandha tiġġustifika d-
deċiżjoni tagħha. Id-data tal-iffirmar tal-
aċċettazzzjoni tan-notifika mill-awtorità 
kompetenti għandha sservi bħala l-bidu 
tal-proċess għall-għoti tal-permess. Fejn 
ikunu kkonċernati żewġ Istati Membri jew 
iżjed, l-aċċettazzjoni tan-notifika mill-
aħħar awtorità kompetenti kkonċernata 
għandha sservi bħala d-data tal-bidu tal-
proċess tal-għoti tal-permessi.

Or. en

Emenda 480
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċedura ta’ qabel l-applikazzjoni, li 
tkopri l-perjodu bejn il-bidu tal-proċess tal-
għoti tal-permessi u l-aċċettazzjoni tal-fajl 
ta’ applikazzjoni sottomess mill-awtorità 
kompetenti, ma għandhiex taqbeż sentejn.

(a) il-proċedura ta’ notifika, li tkopri l-
perjodu bejn il-bidu tal-proċess tal-għoti 
tal-permessi u l-aċċettazzjoni tal-fajl ta’ 
applikazzjoni sottomess mill-awtorità 
kompetenti, ma għandhiex taqbeż sitt xhur.

Or. en
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Emenda 481
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-proċedura ta’ qabel l-applikazzjoni, li 
tkopri l-perjodu bejn il-bidu tal-proċess tal-
għoti tal-permessi u l-aċċettazzjoni tal-fajl 
ta’ applikazzjoni sottomess mill-awtorità 
kompetenti, ma għandhiex taqbeż sentejn.

a) il-proċedura ta’ qabel l-applikazzjoni, li 
tkopri l-perjodu bejn il-bidu tal-proċess tal-
għoti tal-permessi u l-aċċettazzjoni tal-fajl 
ta’ applikazzjoni sottomess mill-awtorità 
kompetenti, ma għandhiex taqbeż tmintax-
il xahar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus li fi 18-il xahar jistgħu jitwettqu l-istudji ta’ impatt ambjentali u l-pubbliċità 
tal-proġett u jitfasslu r-rapporti neċessarji. Korrezzjoni teknika indispensabbli. 

Emenda 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċedura ta’ qabel l-applikazzjoni, li 
tkopri l-perjodu bejn il-bidu tal-proċess tal-
għoti tal-permessi u l-aċċettazzjoni tal-fajl 
ta’ applikazzjoni sottomess mill-awtorità 
kompetenti, ma għandhiex taqbeż sentejn.

(a) il-proċedura ta’ qabel l-applikazzjoni, li 
tkopri l-perjodu bejn il-bidu tal-proċess tal-
għoti tal-permessi u l-aċċettazzjoni tal-fajl 
ta’ applikazzjoni sottomess mill-awtorità 
kompetenti, ma għandhiex taqbeż sentejn.

Or. en

Emenda 483
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li jiġi stabbilit il-bidu tal-proċess 
għall-għoti tal-permessi, il-promotur(i) ta’ 
proġett għandu/hom jinnotifika/w il-proġett 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat(i) 
kkonċernat(i) bil-miktub, u għandu/hom 
jinkludi/u deskrizzjoni raġonevolment 
dettaljata tal-proġett. Mhux iżjed minn 
ġimagħtejn wara l-wasla tan-notifika, l-
awtorità kompetenti għandha taċċetta, jew
jekk tqis li l-proġett ma laħaqx biżżejjed 
maturità biex jidħol fil-proċess għall-
għoti tal-permess, tiċħad in-notifika bil-
miktub. F’każ ta’ ċaħda, l-awtorità 
kompetenti għandha tiġġustifika d-
deċiżjoni tagħha. Id-data tal-iffirmar tal-
aċċettazzzjoni tan-notifika mill-awtorità 
kompetenti għandha sservi bħala l-bidu tal-
proċess għall-għoti tal-permess. Fejn ikunu 
kkonċernati żewġ Istati Membri jew iżjed, 
l-aċċettazzjoni tan-notifika mill-aħħar 
awtorità kompetenti kkonċernata għandha 
sservi bħala d-data tal-bidu tal-proċess tal-
għoti tal-permessi.

Bil-għan li jiġi stabbilit il-bidu tal-proċess 
għall-għoti tal-permessi, il-promotur(i) ta’ 
proġett għandu/hom jinnotifika/w il-proġett 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat(i) 
kkonċernat(i) bil-miktub, u għandu/hom 
jinkludi/u deskrizzjoni raġonevolment 
dettaljata tal-proġett. Mhux iżjed minn 
ġimagħtejn wara l-wasla tan-notifika, l-
awtorità kompetenti għandha taċċetta, jew
tispeċifika lill-applikant l-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa, u tipprovdi 
dettalji dwar in-natura, is-sors u l-
attributi tad-dejta mitluba. Id-data tal-
iffirmar tal-aċċettazzzjoni tan-notifika mill-
awtorità kompetenti għandha sservi bħala 
l-bidu tal-proċess għall-għoti tal-permess. 
Fejn ikunu kkonċernati żewġ Istati Membri 
jew iżjed, l-aċċettazzjoni tan-notifika mill-
aħħar awtorità kompetenti kkonċernata 
għandha sservi bħala d-data tal-bidu tal-
proċess tal-għoti tal-permessi.  

Or. en

Emenda 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li jiġi stabbilit il-bidu tal-proċess 
għall-għoti tal-permessi, il-promotur(i) ta’ 
proġett għandu/hom jinnotifika/w il-proġett 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat(i) 
kkonċernat(i) bil-miktub, u għandu/hom 
jinkludi/u deskrizzjoni raġonevolment 
dettaljata tal-proġett. Mhux iżjed minn 

Bil-għan li jiġi stabbilit il-bidu tal-proċess 
għall-għoti tal-permessi, il-promotur(i) ta’ 
proġett għandu/hom jinnotifika/w il-proġett 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat(i) 
kkonċernat(i) bil-miktub, u għandu/hom 
jinkludi/u deskrizzjoni raġonevolment 
dettaljata tal-proġett. Mhux iżjed minn 
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ġimagħtejn wara l-wasla tan-notifika, l-
awtorità kompetenti għandha taċċetta, jew 
jekk tqis li l-proġett ma laħaqx biżżejjed 
maturità biex jidħol fil-proċess għall-
għoti tal-permess, tiċħad in-notifika bil-
miktub. F’każ ta’ ċaħda, l-awtorità 
kompetenti għandha tiġġustifika d-
deċiżjoni tagħha. Id-data tal-iffirmar tal-
aċċettazzzjoni tan-notifika mill-awtorità 
kompetenti għandha sservi bħala l-bidu tal-
proċess għall-għoti tal-permess. Fejn ikunu 
kkonċernati żewġ Istati Membri jew iżjed, 
l-aċċettazzjoni tan-notifika mill-aħħar 
awtorità kompetenti kkonċernata għandha 
sservi bħala d-data tal-bidu tal-proċess tal-
għoti tal-permessi.

ġimagħtejn wara l-wasla tan-notifika, l-
awtorità kompetenti għandha taċċetta, jew
tispeċifika lill-applikant l-informazzjoni 
addizzjonali kollha meħtieġa, u tipprovdi 
dettalji dwar in-natura, is-sors u l-
attributi tad-dejta mitluba. Id-data tal-
iffirmar tal-aċċettazzzjoni tan-notifika mill-
awtorità kompetenti għandha sservi bħala 
l-bidu tal-proċess għall-għoti tal-permess. 
Fejn ikunu kkonċernati żewġ Istati Membri 
jew iżjed, l-aċċettazzjoni tan-notifika mill-
aħħar awtorità kompetenti kkonċernata
għandha sservi bħala d-data tal-bidu tal-
proċess tal-għoti tal-permessi. 

Or. en

Emenda 485
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-proċedura statutorja għall-għoti tal-
permessi, li tkopri l-perjodu mill-
aċċettazzjoni tal-fajl tal-applikazzjoni 
sottomess sakemm l-awtorità kompetenti 
tieħu deċiżjoni komprensiva, ma għandhiex 
taqbeż sena. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu data iktar kmieni għal-limitu 
taż-żmien jekk dan jitqies xieraq.

(b) Il-proċedura statutorja għall-għoti tal-
permessi, li tkopri l-perjodu mill-
aċċettazzjoni tal-fajl tal-applikazzjoni 
sottomess sakemm l-awtorità kompetenti 
tieħu deċiżjoni komprensiva, ma għandhiex 
taqbeż sena; f’każijiet ġustifikati, l-
awtorità kompetenti tista’ testendi dan il-
limitu taż-żmien għal perjodu ta’ mhux 
iżjed minn sentejn. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu data iktar kmieni għal-limitu 
taż-żmien jekk dan jitqies xieraq.

Or. en

Emenda 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-proċedura statutorja għall-għoti tal-
permessi, li tkopri l-perjodu mill-
aċċettazzjoni tal-fajl tal-applikazzjoni 
sottomess sakemm l-awtorità kompetenti 
tieħu deċiżjoni komprensiva, ma għandhiex 
taqbeż sena. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu data iktar kmieni għal-limitu 
taż-żmien jekk dan jitqies xieraq.

(b) Il-proċedura statutorja għall-għoti tal-
permessi, li tkopri l-perjodu mill-
aċċettazzjoni tal-fajl tal-applikazzjoni 
sottomess sakemm l-awtorità kompetenti 
tieħu deċiżjoni komprensiva, ma għandhiex 
taqbeż sena; f’każijiet ġustifikati, l-
awtorità kompetenti tista’ testendi dan il-
limitu taż-żmien għal perjodu ta’ mhux 
aktar minn sentejn. L-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu data iktar kmieni għal-
limitu taż-żmien jekk dan jitqies xieraq.

Or. en

Emenda 487
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Il-proċedura statutorja għall-għoti tal-
permessi, li tkopri l-perjodu mill-
aċċettazzjoni tal-fajl tal-applikazzjoni 
sottomess sakemm l-awtorità kompetenti 
tieħu deċiżjoni komprensiva, ma għandhiex 
taqbeż sena. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu data iktar kmieni għal-limitu 
taż-żmien jekk dan jitqies xieraq.

b) Il-proċedura statutorja għall-għoti tal-
permessi, li tkopri l-perjodu mill-
aċċettazzjoni tal-fajl tal-applikazzjoni 
sottomess sakemm l-awtorità kompetenti 
tieħu deċiżjoni komprensiva, ma għandhiex 
taqbeż is-sitt xhur. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu data iktar kmieni għal-limitu 
taż-żmien jekk dan jitqies xieraq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus possibbli jekk il-proċeduri għall-informazzjoni pubblika u l-edukazzjoni jkunu 
diġà saru.
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Emenda 488
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-proċedura statutorja għall-għoti tal-
permessi, li tkopri l-perjodu mill-
aċċettazzjoni tal-fajl tal-applikazzjoni 
sottomess sakemm l-awtorità kompetenti 
tieħu deċiżjoni komprensiva, ma għandhiex 
taqbeż sena. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu data iktar kmieni għal-limitu 
taż-żmien jekk dan jitqies xieraq.

(b) Il-proċedura statutorja għall-għoti tal-
permessi, li tkopri l-perjodu mill-
aċċettazzjoni tal-fajl tal-applikazzjoni 
sottomess sakemm l-awtorità kompetenti 
tieħu deċiżjoni komprensiva, ma għandhiex 
taqbeż tliet snin. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu data iktar kmieni għal-limitu 
taż-żmien jekk dan jitqies xieraq.

Or. en

Emenda 489
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien xahar mill-bidu tal-proċess tal-
għoti tal-permessi, skont il-
paragrafu 1(a), l-awtorità kompetenti 
għandha tidentifika, b’kooperazzjoni mill-
qrib mal-awtoritajiet l-oħra kkonċernati, il-
kamp ta' applikazzjoni tal-materjal u l-
livell ta’ dettall tal-informazzjoni li 
għandha tiġi sottomessa mill-promotur ta’ 
proġett, bħala parti mill-fajl tal-
applikazzjoni, biex japplika għad-deċiżjoni 
komprensiva. Il-lista ta’ verifika msemmija 
fil-punt 1(e) tal-Anness VI għandha sservi 
bħala bażi għal din l-identifikazzjoni. Għal 
dan l-għan, għandha ssir mill-inqas laqgħa 
waħda bejn l-awtorità kompetenti u l-
promotur tal-proġett, u jekk jitqies xieraq 
mill-awtorità kompetenti, awtoritajiet u 
partijiet interessati oħra kkonċernati. 
Deskrizzjoni ta’ applikazzjoni dettaljata, li 

2. Il-promotur tal-proġett għandu 
jinnotifika l-proġett ippjanat lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ikkonċernat 
bil-miktub u għandu jinkludi deskrizzjoni 
dettaljata tal-proġett. Fi żmien xahar min-
notifika, l-awtorità kompetenti għandha 
tidentifika, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-
awtoritajiet l-oħra kkonċernati, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-materjal u l-livell ta’ 
dettall tal-informazzjoni li għandha tiġi 
sottomessa mill-promotur ta’ proġett, bħala 
parti mill-fajl tal-applikazzjoni, biex 
japplika għad-deċiżjoni komprensiva. Il-
lista ta’ verifika msemmija fil-punt 1(e) tal-
Anness VI għandha sservi bħala bażi għal 
din l-identifikazzjoni. Għal dan l-għan, 
għandha ssir mill-inqas laqgħa waħda bejn 
l-awtorità kompetenti u l-promotur tal-
proġett, u jekk jitqies xieraq mill-awtorità 
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għandha tinkludi r-riżultati ta’ din il-
laqgħa, għandha tiġi trażmessa lill-
promotur ta’ proġett mhux iżjed tard minn 
xahar wara l-laqgħa.

kompetenti, awtoritajiet u partijiet 
interessati oħra kkonċernati. Deskrizzjoni 
ta’ applikazzjoni dettaljata, li għandha 
tinkludi r-riżultati ta’ din il-laqgħa, 
għandha tiġi trażmessa lill-promotur ta’ 
proġett mhux iżjed tard minn xahar wara l-
laqgħa.

Or. en

Emenda 490
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien xahar mill-bidu tal-proċess tal-
għoti tal-permessi, skont il-paragrafu 1(a), 
l-awtorità kompetenti għandha tidentifika, 
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
l-oħra kkonċernati, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-materjal u l-livell ta’ 
dettall tal-informazzjoni li għandha tiġi 
sottomessa mill-promotur ta’ proġett, bħala 
parti mill-fajl tal-applikazzjoni, biex 
japplika għad-deċiżjoni komprensiva. Il-
lista ta’ verifika msemmija fil-punt 1(e) tal-
Anness VI għandha sservi bħala bażi għal 
din l-identifikazzjoni. Għal dan l-għan, 
għandha ssir mill-inqas laqgħa waħda bejn 
l-awtorità kompetenti u l-promotur tal-
proġett, u jekk jitqies xieraq mill-awtorità 
kompetenti, awtoritajiet u partijiet 
interessati oħra kkonċernati. Deskrizzjoni 
ta’ applikazzjoni dettaljata, li għandha 
tinkludi r-riżultati ta’ din il-laqgħa, 
għandha tiġi trażmessa lill-promotur ta’ 
proġett mhux iżjed tard minn xahar wara l-
laqgħa.

2. Fi żmien xahar mill-bidu tal-proċess tal-
għoti tal-permessi, skont il-paragrafu 1(a), 
l-awtorità kompetenti għandha tidentifika, 
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
l-oħra kkonċernati, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-materjal u l-livell ta’ 
dettall tal-informazzjoni li għandha tiġi 
sottomessa mill-promotur ta’ proġett, bħala 
parti mill-fajl tal-applikazzjoni, biex 
japplika għad-deċiżjoni komprensiva. Il-
lista ta’ verifika msemmija fil-punt 1(e) tal-
Anness VI għandha sservi bħala bażi għal 
din l-identifikazzjoni. Għal dan l-għan, 
għandha ssir mill-inqas laqgħa waħda bejn 
l-awtorità kompetenti u l-promotur tal-
proġett, u jekk jitqies xieraq mill-awtorità 
kompetenti, awtoritajiet u partijiet 
interessati oħra kkonċernati. Deskrizzjoni 
ta’ applikazzjoni dettaljata, li għandha 
tinkludi r-riżultati ta’ din il-laqgħa, 
għandha tiġi trażmessa lill-promotur ta’ 
proġett mhux iżjed tard minn xahar wara l-
laqgħa.

Or. en
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Emenda 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien xahar mill-bidu tal-proċess tal-
għoti tal-permessi, skont il-paragrafu 1(a), 
l-awtorità kompetenti għandha tidentifika, 
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
l-oħra kkonċernati, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-materjal u l-livell ta’ 
dettall tal-informazzjoni li għandha tiġi 
sottomessa mill-promotur ta’ proġett, bħala 
parti mill-fajl tal-applikazzjoni, biex 
japplika għad-deċiżjoni komprensiva. Il-
lista ta’ verifika msemmija fil-punt 1(e) tal-
Anness VI għandha sservi bħala bażi għal 
din l-identifikazzjoni. Għal dan l-għan, 
għandha ssir mill-inqas laqgħa waħda bejn 
l-awtorità kompetenti u l-promotur tal-
proġett, u jekk jitqies xieraq mill-awtorità 
kompetenti, awtoritajiet u partijiet 
interessati oħra kkonċernati. Deskrizzjoni 
ta’ applikazzjoni dettaljata, li għandha 
tinkludi r-riżultati ta’ din il-laqgħa, 
għandha tiġi trażmessa lill-promotur ta’ 
proġett mhux iżjed tard minn xahar wara l-
laqgħa.

2. Fi żmien xahar mill-bidu tal-proċess tal-
għoti tal-permessi, skont il-paragrafu 1(a), 
l-awtorità kompetenti għandha tidentifika, 
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
l-oħra kkonċernati, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-materjal u l-livell ta’ 
dettall tal-informazzjoni li għandha tiġi 
sottomessa mill-promotur ta’ proġett, bħala 
parti mill-fajl tal-applikazzjoni, biex 
japplika għad-deċiżjoni komprensiva. Il-
lista ta’ verifika msemmija fil-punt 1(e) tal-
Anness VI għandha sservi bħala bażi għal 
din l-identifikazzjoni. Għal dan l-għan, 
għandha ssir mill-inqas laqgħa waħda bejn 
l-awtorità kompetenti u l-promotur tal-
proġett, u jekk jitqies xieraq mill-awtorità 
kompetenti, awtoritajiet u partijiet 
interessati oħra kkonċernati. Deskrizzjoni 
ta’ applikazzjoni dettaljata, li għandha 
tinkludi r-riżultati ta’ din il-laqgħa, 
għandha tiġi trażmessa lill-promotur ta’ 
proġett mhux iżjed tard minn xahar wara l-
laqgħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar l-applikazzjoni u r-riżultati tal-laqgħa f’dan l-istadju bikri tal-
proġett tista’ tipperikola t-twettiq tal-proġett (eż. billi twassal għal spekulazzjonijiet dwar is-
servitujiet u l-plotts ta’ art).  

Emenda 492
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din l-iskeda dettaljata għandha tqis id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11 (2), il-
kunċett għal parteċipazzjoni pubblika 
skont l-Artikolu 10(3) u l-aħjar proċess 
ta’ awtorizzazzjoni applikabbli għat-tip ta’ 
proġett.

Or. en

Emenda 493
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal proġetti li jaqsmu l-fruntiera bejn 
żewġ Stati Membri jew iżjed, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati 
għandhom jallinjaw l-iskedi ta’ żmien 
tagħhom u jelaboraw skeda konġunta.

Din l-iskeda dettaljata għandha tqis id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11(2), il-
kunċett ta’ parteċipazzjoni pubblika skont 
l-Artikolu 10(3) u l-aħjar proċess ta’ 
awtorizzazzjoni applikabbli fir-rigward 
tal-ispeċifiċità tal-proġett.  
Għal proġetti li jaqsmu l-fruntiera bejn 
żewġ Stati Membri jew iżjed, l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati 
għandhom jallinjaw l-iskedi ta’ żmien 
tagħhom u jelaboraw skeda konġunta.

Or. en

Emenda 494
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-promotur ta’ proġett għandu jiżgura l-
kompletezza u n-natura adegwata tal-fajl 

4. Il-promotur ta’ proġett għandu jiżgura l-
kompletezza u n-natura adegwata tal-fajl 
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tal-applikazzjoni, u għandu jitlob l-opinjoni 
tal-awtorità kompetenti dwar dan mill-iktar 
fis possibbli matul il-proċedura ta’ qabel 
l-applikazzjoni. Il-promotur ta’ proġett 
għandu jikkoopera mal-awtorità 
kompetenti biex jiġu rispettati l-iskadenzi u 
l-iskeda dettaljata kif definit fil-
paragrafu 3.

tal-applikazzjoni, u għandu jitlob l-opinjoni 
tal-awtorità kompetenti dwar dan mill-iktar 
fis possibbli matul il-proċedura ta’ qabel l-
applikazzjoni. Il-promotur ta’ proġett 
għandu jikkoopera mal-awtorità 
kompetenti biex jiġu rispettati l-iskadenzi u 
l-iskeda dettaljata kif definit fil-
paragrafu 3.

Or. en

Emenda 495
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-promotur ta’ proġett għandu jiżgura l-
kompletezza u n-natura adegwata tal-fajl 
tal-applikazzjoni, u għandu jitlob l-opinjoni 
tal-awtorità kompetenti dwar dan mill-iktar 
fis possibbli matul il-proċedura ta’ qabel l-
applikazzjoni. Il-promotur ta’ proġett 
għandu jikkoopera mal-awtorità 
kompetenti biex jiġu rispettati l-iskadenzi u 
l-iskeda dettaljata kif definit fil-
paragrafu 3.

4. Il-promotur ta’ proġett għandu jiżgura l-
kompletezza u n-natura adegwata tal-fajl 
tal-applikazzjoni, u għandu jitlob l-opinjoni 
tal-awtorità kompetenti dwar dan mill-iktar 
fis possibbli matul il-proċedura ta’ qabel l-
applikazzjoni. Il-promotur ta’ proġett 
għandu jikkoopera bis-sħiħ mal-awtorità 
kompetenti biex jiġu rispettati l-iskadenzi u 
l-iskeda dettaljata kif definit fil-
paragrafu 3.

Or. en

Emenda 496
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. L-awtoritajiet kompetenti kkonċernati 
għandhom jirrappurtaw dwar il-progress 
tal-proċeduri ta’ għoti tal-permess li 
jikkonċernaw proġetti ta’ interess komuni 
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waqt il-laqgħat tal-Grupp.  

Or. en

Emenda 497
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. F’każ ta’ skadenza tal-limitu ta’ żmien 
għad-deċiżjoni komprensiva, l-awtorità 
kompetenti għandha tippreżenta lill-Grupp 
kompetenti l-miżuri meħuda jew li 
għandhom jittieħdu biex jikkonkludu l-
proċess tal-għoti tal-permess bl-inqas 
dewmien possibbli. Il-Grupp jista’ jitlob 
lill-awtorità kompetenti tirrapporta 
regolarment dwar il-progress miksub f’dan 
ir-rigward.

6. F’każ ta’ skadenza tal-limitu ta’ żmien 
għad-deċiżjoni komprensiva, l-awtorità 
kompetenti għandha tippreżenta lill-Grupp 
kompetenti l-miżuri addizzjonali meħuda 
jew li għandhom jittieħdu biex jikkonkludu 
l-proċess tal-għoti tal-permess bl-inqas 
dewmien possibbli. Il-Grupp jista’ jitlob 
lill-awtorità kompetenti tirrapporta 
regolarment dwar il-progress miksub f’dan 
ir-rigward.

Or. en

Emenda 498
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
L-ippjanar tal-iżvilupp ta’ netwerks u 

proġetti ta’ interess komuni 
(1) Fit-tħejjija ta’ pjanijiet ta’ żvilupp 
nazzjonali u reġjonali ta’ netwerk tat-
trażmissjoni, li jistgħu jkunu affettwati 
b’mod konsiderevoli minn proġetti ta’ 
interess komuni, kif ukoll fit-tħejjija ta’ 
pjanijiet ta’ żvilupp ta’ netwerks 
komunitarji għal netwerks tat-
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trażmissjoni, l-Istati Membri, l-operaturi 
tan-netwerks tal-provvista kif ukoll in-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Elettriku 
(ENTSO-E) għandhom jiżguraw li l-
kriterji minimi li ġejjin jiġu sodisfatti:                                                
- Bħala bażi tal-pjanijiet ta’ żvilupp ta’ 
netwerk għandhom jiġu kkalkulati mill-
inqas tliet xenarji plawsibbli għall-
iżvilupp futur tal-provvista u d-domanda u 
jiġu approvati mill-awtoritajiet regolatorji.
- ix-xenarji huma partikolarment orjentati 
lejn l-ilħuq tal-objettivi applikabbli għall-
Istati Membri għaż-żieda tas-sehem tal-
Enerġiji Rinnovabbli, għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra 
kif ukoll għaż-żieda tal-effiċjenza tal-
enerġija.   
- Ix-xenarji kif ukoll id-dejta sottostanti 
jiġu ppubblikati b’mod konformi mal-
Paragrafu 2 hekk kif jiġu sottomessi lill-
awtorità regolatorja.  
- Qabel tagħti l-approvazzjoni  tagħha l-
awtorità regolatorja għandha twettaq 
mill-inqas konsultazzjoni pubblika.  
(2) Sakemm interessi privati eċċezzjonali 
għall-protezzjoni tad-dejta personali jew 
operazzjonali ma jingħatawx prijorità fuq 
l-interessi tal-pubblikazzjoni tal-prinċipji 
tal-pjan tal-espansjoni tan-netwerk, id-
dejta kollha mingħand l-operaturi ta’ 
netwerks tat-trażmissjoni issir disponibbli 
għall-pubbliku, li tkun meħtieġa għall-
analiżi indipendenti tal-ħtieġa ta’ proġetti 
ta’ espansjoni. L-istess obbligu japplika 
għall-ENTSO għall-elettriku fir-rigward 
tal-prinċipji tal-pjan tal-iżvilupp tan-
netwerk għal għaxar snin skont l-
Artikolu 8 tar-Regolament (KE) 714/2009.

Or. de

Emenda 499
Yannick Jadot
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f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fi żmien tliet xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, l-ENTSO għall-
Elettriku u l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jissottomettu lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni l-metodoloġija rispettiva 
tagħhom, inkluż fuq l-immudellar tan-
netwerk u tas-suq, għal analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż ta’ sistema tal-
enerġija armonizzata fuq żmien twil fil-
livell tal-Unjoni, filwaqt li jitqiesu l-
benefiċċji soċjali u ekonomiċi u 
ambjentali usa’ tal-infrastruttura tal-
enerġija, għal proġetti ta’ interess komuni 
li jaqgħu fil-kategoriji msemmija fil-
punti 1(a) sa (d) u 2 tal-Anness II. Il-
metodoloġija għandha tiġi elaborata b’mod 
trasparenti, wara li jiġu formalment 
ikkonsultati l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-partijiet interessati 
rilevanti. Il-ħolqien tal-metodoloġija 
għandha tkun f’konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fl-Anness V u x-xenarji 
sottostanti għandhom ikunu konformi 
mal-miri tad-Direttiva 2009/28/KE, mal-
leġiżlazzjoni rilevanti l-oħra tal-Unjoni u 
mal-għanijiet ta’ politika fuq perjodu twil 
tal-Pjanijiet Direzzjonali 2050. L-abbozz 
tal-metodoloġija għandu jiġi ppubblikat u 
għandu jkun soġġett għal konsultazzjoni 
pubblika b’konformita mal-proċeduri 
standard tal-Unjoni.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
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respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.  

Emenda 500
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fi żmien tnax-il xahar mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament, l-ENTSO għall-
Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom, wara li jikkonsultaw b’mod 
formali lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-partijiet interessati 
rilevanti kollha, jissottomettu lill-Aġenzija 
u lill-Kummissjoni l-metodoloġiji rispettivi 
tagħhom, għal analiżi tal-benefiċċji u l-
ispejjeż ta’ sistema tal-enerġija 
armonizzata li għandha tiġi applikata mill-
ENTSOs permezz tal-pjanijiet ta’ żvilupp 
tan-netwerk tagħhom fl-Unjoni fuq 
perjodu ta’ għaxar snin kif ukoll għal 
analiżi speċifika għall-proġett li għandha 
tiġi applikata mill-promoturi tal-proġett 
għall-proġetti tagħhom li jaqgħu fil-
kategoriji msemmija fil-punti 1(a), (b) u 
(d) u 2 tal-Anness II. Il-metodoloġija 
għandha tiġi elaborata f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti fl-Anness V u tkun 
konsistenti mar-regoli u l-indikaturi 
stabbiliti fl-Anness IV.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-ħżin tal-elettriku mhuwiex attività rregolata, 
il-metodoloġija għal analiżi armonizzata ta’ spejjeż u benefiċċji m’għandhiex tapplika għall-
kategorija li taqa’ taħt il-punt 1(c) tal-Anness II.
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Emenda 501
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fi żmien tnax-il xahar mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament, l-ENTSO għall-
Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom, jikkonsultaw lill-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha b’mod 
formali, jissottomettu lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni l-metodoloġiji rispettivi 
tagħhom, għal analiżi tal-benefiċċji u l-
ispejjeż ta’ sistema tal-enerġija 
armonizzata li għandha tiġi applikata mill-
ENTSOs permezz tal-pjanijiet ta’ żvilupp 
tan-netwerk tagħhom fl-Unjoni fuq 
perjodu ta’ għaxar snin kif ukoll għal 
analiżi speċifika għall-proġett li għandha 
tiġi applikata mill-promoturi tal-proġett 
għall-proġetti tagħhom li jaqgħu fil-
kategoriji msemmija fil-punti 1(a), (b) u 
(d) u 2 tal-Anness II. Il-metodoloġija 
għandha tiġi elaborata f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti fl-Anness V u tkun 
konsistenti mar-regoli u l-indikaturi 
stabbiliti fl-Anness IV.

Or. en

Emenda 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, l-ENTSO għall-Elettriku u 
l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jissottomettu lill-Aġenzija u lill-

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

Kummissjoni l-metodoloġija rispettiva 
tagħhom, inkluż fuq l-immudellar tan-
netwerk u tas-suq, għal analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż ta’ sistema tal-
enerġija armonizzata li taqa’ fil-kategoriji 
msemmija fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II. Il-metodoloġija għandha tiġi 
elaborata f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fl-Anness V.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xahar wieħed għal ENTSO-E biex jipprovdu metodoloġija mhuwiex xieraq, peress li wħud 
mill-kriterji mogħtija fl-Anness V huma addizzjonali għal dawk meqjusa fl-ENTSO-E TYNDP. 
Barra minn hekk, jeħtieġ li l-metodoloġija tinbena fuq bażi legali ċara. Iż-żmien minimu 
meħtieġ għall-iżvilupp ta’ metodoloġiji ġodda, b’mod speċjali inklużi r-riperkussjonijiet, 
huwa ta’ sena.  

Emenda 503
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fi żmien xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, l-ENTSO għall-Elettriku u 
l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jissottomettu lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni l-metodoloġija rispettiva 
tagħhom, inkluż fuq l-immudellar tan-
netwerk u tas-suq, għal analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż ta’ sistema tal-
enerġija armonizzata li taqa’ fil-kategoriji 
msemmija fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II. Il-metodoloġija għandha tiġi 
elaborata f’konformità mal-prinċipji u l-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 4 (2), l-
Anness IV u l-Anness V. L-ENTSO għall-
Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom jikkonsultaw lill-partijiet 
interessati rilevanti, inklużi l-utenti tal-
infrastruttura, lill-organizzazzjonijiet li 
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jirrappreżentaw lill-operaturi tal-
infrastruttura u lill-iżviluppaturi tal-
proġetti li mhumiex tat-TSO, kmieni waqt 
il-proċess tal-iżvilupp tal-metodoloġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan sabiex ikun hemm konsultazzjoni ma’ organizzazzjoni li tirrapreżenta wkoll lill-operaturi 
tal-infrastruttura tal-gass.  

Emenda 504
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kollaborazzjoni u l-ħtieġa għall-involviment tal-partijiet interessati, 4 xhur jidher 
li huwa perjodu iżjed realistiku. Il-partijiet interessati għandhom ikunu involuti wkoll, minn 
stadju bikri, fl-iżvilupp tal-metodoloġija CBA u għandhom jiġu kkonsultati permezz tal-grupp 
tal-utenti li jirrappreżenta lill-assoċjazzjonijiet tal-partijiet interessati rilevanti. Il-grupp tal-
utenti għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn qabel ma l-ENTSO għall-Elettriku u l-ENTSO 
għall-Gass jissottomettu l-metodoloġija tagħhom lill-Aġenzija u lill-Kummissjoni.(ara AM fl-
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Anness V, punt 13 il-ġdid).

Emenda 505
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 506
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, l-ENTSO għall-Elettriku u 
l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jissottomettu lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni l-metodoloġija rispettiva 
tagħhom, inkluż fuq l-immudellar tan-

1. Fi żmien xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, l-ENTSO għall-Elettriku u 
l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jissottomettu lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni l-metodoloġija rispettiva 
tagħhom, inkluż fuq l-immudellar tan-



AM\900618MT.doc 23/99 PE487.999v01-00

MT

netwerk u tas-suq, għal analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż ta’ sistema tal-
enerġija armonizzata li taqa’ fil-kategoriji 
msemmija fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II. Il-metodoloġija għandha tiġi 
elaborata f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fl-Anness V.

netwerk u tas-suq, għal analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż ta’ sistema tal-
enerġija armonizzata li taqa’ fil-kategoriji 
msemmija fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II. Il-metodoloġija għandha tiġi 
elaborata f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fl-Anness V. L-abbozz tal-
metodoloġija għandu jsir pubbliku u jkun 
suġġett għal konsultazzjoni skont il-
proċeduri standard tal-Unjoni.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni pubblika fuq l-abbozz tal-metodoloġija għall-analiżi tal-ispejjeż u l-
benefiċċji hija meħtieġa, mhux biss il-pubblikazzjoni finali tal-metodoloġija

Emenda 507
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 508
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 509
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, l-ENTSO għall-Elettriku u 
l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jissottomettu lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni l-metodoloġija rispettiva 
tagħhom, inkluż fuq l-immudellar tan-
netwerk u tas-suq, għal analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż ta’ sistema tal-

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

enerġija armonizzata fil-livell tal-Unjoni li 
tqis benefiċċji soċjali u ekonomiċi u 
ambjentali usa’ tal-infrastruttura tal-
enerġija fuq skala reġjonali għal proġetti 
ta’ interess komuni li jaqgħu fil-kategoriji 
msemmija fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II. Il-metodoloġija għandha tiġi 
elaborata f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fl-Anness V.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji għandha tinkludi benefiċċji ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali usa’ tal-infrastruttura tal-enerġija, bħal emissjonijiet tal-karbonju evitati u 
integrazzjoni iżjed malajr tal-oġġetti rinnovabbli fil-grid.  

Emenda 510
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fi żmien 12-il xahar mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament, l-ENTSO għall-
Elettriku u l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jissottomettu lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni l-metodoloġija rispettiva 
tagħhom, inkluż fuq l-immudellar tan-
netwerk u tas-suq, għal analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż ta’ sistema tal-
enerġija armonizzata li taqa’ fil-kategoriji 
msemmija fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II. Il-metodoloġija għandha tiġi 
elaborata f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fl-Anness V.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien stabbilit huwa qasir wisq biex issir konsultazzjoni ta’ kwalità; jaqbel li jiġi mtawwal  
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Emenda 511
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien tliet xhur mid-data tal-wasla 
tal-metodoloġija, l-Aġenzija, wara li 
tikkonsulta formalment l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha, 
għandha tipprovdi opinjoni lill-
Kummissjoni dwar il-metodoloġija.

2. Fi żmien tliet xhur mid-data tal-wasla 
tal-metodoloġija, l-Aġenzija, wara li 
tikkonsulta formalment il-partijiet 
interessati rilevanti kollha, għandha 
tipprovdi opinjoni lill-Kummissjoni dwar 
il-metodoloġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta tal-Kummissjoni, ACER għandu jkollha rwol strateġiku “intermedjarju” (bejn l-
ENTSOs u l-Kummissjoni) għad-definizzjoni finali tal-metodoloġija CBA. Il-partijiet 
interessati għandhom ikunu assoċjati minn ACER b’mod trasparenti qabel ma tintuża l-
metodoloġija CBA bħala għodda ta’ referenza għal proġetti futuri. Għall-inqas, huwa 
verament rilevanti li l-FEŻ jiġi kkonsultat u li jingħata feedback dwar il-metodoloġija f’dan 
il-livell.  

Emenda 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien tliet xhur mid-data tal-wasla 
tal-metodoloġija, l-Aġenzija, wara li 
tikkonsulta formalment l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha, 
għandha tipprovdi opinjoni lill-
Kummissjoni dwar il-metodoloġija.

2. Fi żmien tliet xhur mid-data tal-wasla 
tal-metodoloġija, l-Aġenzija, wara li 
tikkonsulta formalment il-partijiet 
interessati rilevanti kollha, għandha 
tipprovdi opinjoni lill-Kummissjoni dwar 
il-metodoloġija.

Or. en



AM\900618MT.doc 27/99 PE487.999v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Skrutinju sod, indipendenti u trasparenti tal-metodoloġija CBA mill-atturi rilevanti kollu 
huwa kundizzjoni primarju għad-disinjar ta’ metodoloġija adattata għall-għan. Il-partijiet 
interessati kollha għandu jkollhom l-opportunità li jikkumentaw dwar din il-metodoloġija, 
mhux biss l-organizzazzjonijiet rilevanti li jirrappreżentawhom – kif inhi l-prassi komuni fil-
konsultazzjonijiet pubbliċi li diġà jsiru mill-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-ENTSOs.

Emenda 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien tliet xhur mid-data tal-wasla 
tal-metodoloġija, l-Aġenzija, wara li 
tikkonsulta formalment l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha, 
għandha tipprovdi opinjoni lill-
Kummissjoni dwar il-metodoloġija.

2. Fi żmien tliet xhur mid-data tal-wasla 
tal-metodoloġija, l-Aġenzija, wara li 
tikkonsulta formalment il-partijiet 
interessati rilevanti kollha, għandha 
tipprovdi opinjoni lill-Kummissjoni dwar 
il-metodoloġija.

Or. en

Emenda 514
Silvia-Adriana Ţicău
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien tliet xhur mill-wasla tal-
opinjoni tal-Aġenzija, il-Kummissjoni 
għandha tagħti opinjoni dwar il-
metodoloġija.

3. Fi żmien tliet xhur mill-wasla tal-
opinjoni tal-Aġenzija, il-Kummissjoni 
għandha tagħti opinjoni dwar il-
metodoloġija, li għandha tgħaddi lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE 
għall-approvazzjoni, flimkien maż-żewġ 
metodoloġiji.   
          

Or. ro
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Emenda 515
Silvia-Adriana Ţicău
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fi żmien tliet xhur mid-data tal-wasla 
tal-opinjoni tal-Kummissjoni, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom jadattaw il-metodoloġija 
tagħhom skont dan u jissottomettuha lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni.

4. Fi żmien tliet xhur mid-data tal-
approvazzjoni mill-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill tal-UE, l-ENTSO għall-Elettriku 
u l-ENTSO għall-Gass għandhom jadattaw 
il-metodoloġija tagħhom skont dan u 
jissottomettuha lill-Kummissjoni għall-
approvazzjoni.

Or. ro

Emenda 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien ġimagħtejn mill-approvazzjoni 
mill-Kummissjoni, l-ENTSO għall-
Elettriku u l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jippubblikaw il-metodoloġija fuq is-siti 
elettroniċi tagħhom. Huma għandhom 
jittrażmettu s-settijiet ta’ dejta tal-input 
korrispondenti, kif definiti fil-punt 1 tal-
Anness V, u dejta oħra rilevanti dwar in-
netwerk, il-fluss tat-tagħbija u s-suq 
f’forma preċiża biżżejjed, skont il-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali u l-ftehimiet 
dwar il-kunfidenzjalità rilevanti, lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija, meta mitluba 
jagħmlu dan. Id-dejta għandha tkun valida 
fid-data tat-talba. Il-Kummissjoni u l-
Aġenzija għandhom jiżguraw it-trattament 
kunfidenzjali tad-dejta li taslilhom, min-
naħa tagħhom stess u min-naħa ta’ 

5. Fi żmien ġimagħtejn mill-approvazzjoni 
mill-Kummissjoni, l-ENTSO għall-
Elettriku u l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jippubblikaw il-metodoloġiji rispettivi 
tagħhom fuq is-siti elettroniċi tagħhom. 
Huma għandhom jittrażmettu s-settijiet ta’ 
dejta tal-input korrispondenti, kif definiti 
fil-punt 1 tal-Anness V lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija, meta mitluba jagħmlu dan. 
Id-dejta għandha tkun valida fid-data tat-
talba. Il-Kummissjoni u l-Aġenzija 
għandhom jiżguraw it-trattament 
kunfidenzjali tad-dejta li taslilhom, min-
naħa tagħhom stess u min-naħa ta’ 
kwalunkwe parti li twettaq xogħol analitiku 
għalihom abbażi ta’ dik id-dejta.
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kwalunkwe parti li twettaq xogħol analitiku 
għalihom abbażi ta’ dik id-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposta li tiżgura konsistenza mal-Emenda tal-Artikolu 12.1

Emenda 517
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien ġimagħtejn mill-approvazzjoni 
mill-Kummissjoni, l-ENTSO għall-
Elettriku u l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jippubblikaw il-metodoloġija fuq is-siti 
elettroniċi tagħhom. Huma għandhom 
jittrażmettu s-settijiet ta’ dejta tal-input 
korrispondenti, kif definiti fil-punt 1 tal-
Anness V, u dejta oħra rilevanti dwar in-
netwerk, il-fluss tat-tagħbija u s-suq 
f’forma preċiża biżżejjed, skont il-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali u l-ftehimiet 
dwar il-kunfidenzjalità rilevanti, lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija, meta mitluba 
jagħmlu dan. Id-dejta għandha tkun valida 
fid-data tat-talba. Il-Kummissjoni u l-
Aġenzija għandhom jiżguraw it-trattament 
kunfidenzjali tad-dejta li taslilhom, min-
naħa tagħhom stess u min-naħa ta’ 
kwalunkwe parti li twettaq xogħol analitiku 
għalihom abbażi ta’ dik id-dejta.

5. Fi żmien ġimagħtejn mill-approvazzjoni 
mill-Kummissjoni, l-ENTSO għall-
Elettriku u l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jippubblikaw il-metodoloġiji rispettivi 
tagħhom fuq is-siti elettroniċi tagħhom. 
Huma għandhom jittrażmettu s-settijiet ta’ 
dejta tal-input korrispondenti, kif definiti 
fil-punt 1 tal-Anness V lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija, meta mitluba jagħmlu dan. 
Id-dejta għandha tkun valida fid-data tat-
talba. Il-Kummissjoni u l-Aġenzija 
għandhom jiżguraw it-trattament 
kunfidenzjali tad-dejta li taslilhom, min-
naħa tagħhom stess u min-naħa ta’ 
kwalunkwe parti li twettaq xogħol analitiku 
għalihom abbażi ta’ dik id-dejta.

Or. en

Emenda 518
András Gyürk
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien ġimagħtejn mill-approvazzjoni 
mill-Kummissjoni, l-ENTSO għall-
Elettriku u l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jippubblikaw il-metodoloġija fuq is-siti 
elettroniċi tagħhom. Huma għandhom 
jittrażmettu s-settijiet ta’ dejta tal-input 
korrispondenti, kif definiti fil-punt 1 tal-
Anness V, u dejta oħra rilevanti dwar in-
netwerk, il-fluss tat-tagħbija u s-suq 
f’forma preċiża biżżejjed, skont il-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali u l-ftehimiet 
dwar il-kunfidenzjalità rilevanti, lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija, meta mitluba 
jagħmlu dan. Id-dejta għandha tkun valida 
fid-data tat-talba. Il-Kummissjoni u l-
Aġenzija għandhom jiżguraw it-trattament 
kunfidenzjali tad-dejta li taslilhom, min-
naħa tagħhom stess u min-naħa ta’ 
kwalunkwe parti li twettaq xogħol analitiku 
għalihom abbażi ta’ dik id-dejta.

5. Fi żmien ġimagħtejn mill-approvazzjoni 
mill-Kummissjoni, l-ENTSO għall-
Elettriku u l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jippubblikaw il-metodoloġija fuq is-siti 
elettroniċi tagħhom. Huma għandhom 
jittrażmettu s-settijiet ta’ dejta tal-input 
korrispondenti, kif definiti fil-punt 1 tal-
Anness V, u dejta oħra rilevanti dwar in-
netwerk, il-fluss tat-tagħbija u s-suq 
f’forma preċiża biżżejjed, skont il-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali u l-ftehimiet 
dwar il-kunfidenzjalità rilevanti, lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija, meta mitluba 
jagħmlu dan. Id-dejta għandha tkun valida 
fid-data tat-talba. Għal skopijiet ta’ 
verifika, il-Kummissjoni jew l-Aġenzija 
jistgħu jitolbu li l-kalkolu wara d-dejta 
tintbgħat mill-ENTSOs għall-Elettriku u
l-Gass. Id-dejta għandha tkun valida fid-
data tat-talba. Il-Kummissjoni u l-Aġenzija 
għandhom jiżguraw it-trattament 
kunfidenzjali tad-dejta li taslilhom, min-
naħa tagħhom stess u min-naħa ta’ 
kwalunkwe parti li twettaq xogħol analitiku 
għalihom abbażi ta’ dik id-dejta.

Or. en

Emenda 519
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-metodoloġija għandha tiġi aġġornata 
u mtejba regolarment billi tiġi segwita l-
proċedura stabbilita fil-paragrafi 1 sa 5. L-
Aġenzija, wara li tikkonsulta formalment 
l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-

6. Il-metodoloġiji għandhom jiġu 
aġġornati u mtejba jekk ikun meħtieġ 
skont il-pubblikazzjoni tal-Pjanijiet tal-
Iżvilupp tan-Netwerk fuq Għaxar Snin 
billi tiġi segwita l-proċedura stabbilita fil-
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partijiet interessati rilevanti kollha u lill-
Kummissjoni, tista’ titlob tali 
aġġornament u titjib bil-ġustifikazzjoni u 
t-termini ta’ żmien dovuti.

paragrafi 1 sa 5.

Or. en

Emenda 520
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Il-metodoloġija għandha tiġi applikata 
għall-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż taħt 
il-proċedura tal-għażla ta’ proġetti ta’ 
interessi komuni taħt l-Artikolu 3, taħt l-
allokazzjoni transkonfinali tal-ispejjeż 
korrispondenti tal-proġetti ta’ interessi 
komuni taħt l-Artikolu 13 u taħt il-
pjanijiet ta’ għaxar snin sussegwenti kollha 
għall-iżvilupp tan-netwerks tal-elettriku 
jew tal-gass żviluppati mill-ENTSOs għall-
Elettriku u għall-Gass skont l-Artikolu 8 
tar-Regolament (KE) 714/2009 u r-
Regolament (KE) 715/2009.

Or. en

Emenda 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-metodoloġija għandha tiġi applikata 
għall-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż taħt 
il-pjanijiet ta’ għaxar snin sussegwenti 
kollha għall-iżvilupp tan-netwerks tal-
elettriku jew tal-gass żviluppati mill-

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

ENTSOs għall-Elettriku u għall-Gass skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament 
(KE) 714/2009 u r-Regolament 
(KE) 715/2009, u r-riżultati ewlenin tal-
analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji fix-
xenarji rilevanti għandhom jiġu inklużi 
fil-proċess ta’ konsultazzjoni u r-
rappurtaġġ finali tal-pjanijiet ta’ għaxar 
snin għall-iżvilupp tan-netwerks.

Or. en

Emenda 522
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Il-metodoloġiji għandhom jiġu 
applikati għall-analiżi tal-benefiċċji u l-
ispejjeż taħt il-pjanijiet ta’ għaxar snin 
sussegwenti kollha għall-iżvilupp tan-
netwerks tal-elettriku jew tal-gass 
żviluppati mill-ENTSOs għall-Elettriku u 
għall-Gass skont l-Artikolu 8 tar-
Regolament (KE) 714/2009 u r-
Regolament (KE) 715/2009 dwar l-analiżi 
tal-benefiċċji u l-ispejjeż ta’ sistema tal-
enerġija fil-livell tal-Unjoni.  

Or. en

Emenda 523
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
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għandhom jissottomettu b'mod konġunt
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija mudell
komuni għas-suq u għan-netwerk tal-
elettriku u tal-gass li jinkludi kemm it-
trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku u l-gass u 
li jkopru l-kurituri u l-oqsma ta' prijorità 
indikati fl-Anness I u elaborati f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fl-Aneess V. Wara 
l-approvazzjoni ta’ dan il-mudell mill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fil-paragrafi 2 sa 4, dawn għandhom jiġu 
inklużi fil-metodoloġija.

għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija l-mudelli korrispondenti 
tagħhom għas-suq u għan-netwerk tal-
elettriku u tal-gass li jinkludu
rispettivament it-trażmissjoni u l-ħżin tal-
elettriku u l-gass u li jkopru l-kurituri u l-
oqsma ta' prijorità indikati fl-Anness I u 
elaborati f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fl-Aneess V. Wara l-
approvazzjoni ta’ dawn il-mudelli mill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fil-paragrafi 2 sa 4, dawn għandhom jiġu 
inklużi fil-metodoloġiji rispettivi tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sinerġiji ta’ mudell ta’ suq u netwerk konġunt tal-elettriku u l-gass xejn m’huma evidenti. 
Iż-żewġ mudelli għandhom jiġu żviluppati separatament għall-elettriku u l-gass.  

Emenda 524
Silvia-Adriana Ţicău
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom jissottomettu b'mod konġunt 
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija mudell 
komuni għas-suq u għan-netwerk tal-
elettriku u tal-gass li jinkludi kemm it-
trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku u l-gass u 
li jkopru l-kurituri u l-oqsma ta' prijorità 
indikati fl-Anness I u elaborati f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fl-Aneess V. Wara l-
approvazzjoni ta’ dan il-mudell mill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fil-paragrafi 2 sa 4, dawn għandhom jiġu 
inklużi fil-metodoloġija.

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom jissottomettu b'mod konġunt 
lill-Aġenzija, lill-Kummissjoni, lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE
mudell komuni għas-suq u għan-netwerk 
tal-elettriku u tal-gass li jinkludi kemm it-
trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku u l-gass u 
li jkopru l-kurituri u l-oqsma ta' prijorità 
indikati fl-Anness I u elaborati f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fl-Anness V. Wara 
l-approvazzjoni ta’ dan il-mudell mill-
Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill tal-UE skont il-proċedura 
stabbilita fil-paragrafi 2 sa 4, dawn 
għandhom jiġu inklużi fil-metodoloġija.
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Or. ro

Emenda 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom jissottomettu b'mod konġunt 
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija mudell
komuni għas-suq u għan-netwerk tal-
elettriku u tal-gass li jinkludi kemm it-
trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku u l-gass u 
li jkopru l-kurituri u l-oqsma ta' prijorità 
indikati fl-Anness I u elaborati f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fl-Aneess V. Wara 
l-approvazzjoni ta’ dan il-mudell mill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fil-paragrafi 2 sa 4, dawn għandhom jiġu 
inklużi fil-metodoloġija.

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom jissottomettu b'mod konġunt 
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija mudelli
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass konsistenti u interattivi li jinkludi 
kemm it-trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku 
u l-gass u li jkopru l-kurituri u l-oqsma ta' 
prijorità indikati fl-Anness I u elaborati 
f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fl-
Aneess V. Wara l-approvazzjoni ta’ dawn 
il-mudelli mill-Kummissjoni skont il-
proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 4, 
dawn għandhom jiġu inklużi fil-
metodoloġija.

Or. en

Emenda 526
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom jissottomettu b'mod konġunt 
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija mudell 
komuni għas-suq u għan-netwerk tal-
elettriku u tal-gass li jinkludi kemm it-

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom jissottomettu b'mod konġunt 
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija mudell 
komuni għas-suq u għan-netwerk tal-
elettriku u tal-gass li jinkludi kemm it-
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trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku u l-gass u 
li jkopru l-kurituri u l-oqsma ta' prijorità 
indikati fl-Anness I u elaborati f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fl-Aneess V. Wara 
l-approvazzjoni ta’ dan il-mudell mill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fil-paragrafi 2 sa 4, dawn għandhom jiġu 
inklużi fil-metodoloġija.

trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku u l-gass u 
terminals u ħżin tal-LNG, li jkopru l-
kurituri u l-oqsma ta' prijorità indikati fl-
Anness I u elaborati f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti fl-Aneess V. Wara l-
approvazzjoni ta’ dan il-mudell mill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fil-paragrafi 2 sa 4, dawn għandhom jiġu 
inklużi fil-metodoloġija.

Or. en

Emenda 527
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom jissottomettu b'mod konġunt 
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija mudell 
komuni għas-suq u għan-netwerk tal-
elettriku u tal-gass li jinkludi kemm it-
trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku u l-gass u 
li jkopru l-kurituri u l-oqsma ta' prijorità 
indikati fl-Anness I u elaborati f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fl-Aneess V. Wara 
l-approvazzjoni ta’ dan il-mudell mill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fil-paragrafi 2 sa 4, dawn għandhom jiġu 
inklużi fil-metodoloġija.

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom jissottomettu b'mod konġunt 
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija mudell 
komuni għas-suq u għan-netwerk tal-
elettriku u tal-gass li jinkludi kemm it-
trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku u l-gass u 
terminals u ħżin tal-LNG, li jkopru l-
kurituri u l-oqsma ta' prijorità indikati fl-
Anness I u elaborati f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti fl-Aneess V. Wara l-
approvazzjoni ta’ dan il-mudell mill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fil-paragrafi 2 sa 4, dawn għandhom jiġu 
inklużi fil-metodoloġija.

Or. en

Emenda 528
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom jissottomettu b'mod konġunt 
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija mudell 
komuni għas-suq u għan-netwerk tal-
elettriku u tal-gass li jinkludi kemm it-
trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku u l-gass u 
li jkopru l-kurituri u l-oqsma ta' prijorità 
indikati fl-Anness I u elaborati f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fl-Aneess V. Wara 
l-approvazzjoni ta’ dan il-mudell mill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fil-paragrafi 2 sa 4, dawn għandhom jiġu 
inklużi fil-metodoloġija.

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
għandhom jissottomettu b'mod konġunt 
lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija mudell 
komuni għas-suq u għan-netwerk tal-
elettriku u tal-gass li jinkludi kemm it-
trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku u l-gass u 
terminals u ħżin tal-LNG, li jkopru l-
kurituri u l-oqsma ta' prijorità indikati fl-
Anness I u elaborati f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti fl-Aneess V. Wara l-
approvazzjoni ta’ dan il-mudell mill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fil-paragrafi 2 sa 4, dawn għandhom jiġu 
inklużi fil-metodoloġija.

Or. en

Emenda 529
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-ispejjeż tal-investiment marbuta ma’ 
proġett ta’ interess komuni li jaqa' fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a), (b) u (d) 
u 2 tal-Anness II għandhom jiġu koperti 
mill-operatur(i) jew il-promotur tal-proġett 
tal-infrastruttura tat-trażmissjoni tal-
Istat(i) Membru/i li l-proġett 
jipprovdilu/hom impatt pożittiv nett, u, 
safejn mhux koperti minn kirjiet ta’ 
konġestjoni jew tariffi oħrajn, għandhom 
jitħallsu mill-utenti tan-netwerks permezz 
ta’ tariffi għall-aċċess għan-netwerks f’dan 
l-Istat Membru jew oħrajn.

Għal proġetti ta’ interess komuni li 
jaqgħu taħt il-kategoriji stabbiliti fil-punt 
2 tal-Anness II, is-sentenza preċedenti 
tapplika biss jekk mill-inqas promotur ta’ 
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proġett wieħed jitlob lill-awtoritajiet 
nazzjonali rilevanti biex japplikaw dan l-
Artikolu għall-ispejjeż kollha tal-proġett 
jew partijiet minnhom u safejn 
valutazzjoni tad-domanda fis-suq turi li l-
ispejjeż ma jistgħux ikunu mistennija li 
jkunu koperti mit-tariffi mħallsa mill-
utenti tal-infrastruttura. Meta l-proġett 
ikollu diversi promoturi, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali rilevanti għandhom 
mingħajr dewmien jitolbu lill-promoturi 
kollha li jissottomettu t-talba tal-
investiment konġuntament mal-paragrafu 
4. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu 
m’għandhomx japplikaw għal proġetti ta’ 
interess komuni li jkunu rċievew 
eżenzjoni skont l-Artikolu 36 tad-Direttiva 
2009/73/KE jew l-Artikolu 17 tar-
Regolament (KE) 714/2009.   

Or. en

Emenda 530
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Emenda 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-ispejjeż stabbiliti fil-punt (5) tal-Anness 
V marbuta ma’ proġetti ta’ interess komuni 
li jaqa’ fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) 
sa (d) u 2 tal-Anness II, minbarra għal 
proġetti tal-ħżin tal-elettriku ppumpjat bl-
ilma (hydro-pumped electricity storage 
projects), għandhom jiġu koperti mill-
operatur(i) tas-sistema tat-trażmissjoni tal-
Istat(i) Membru/i li l-proġett 
jipprovdilu/hom impatt pożittiv nett, u 
għandhom jitħallsu mill-utenti tan-
netwerks permezz ta’ tariffi għall-aċċess 
għan-netwerks.

Or. en

Emenda 532
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 533
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-ispejjeż ta’ proġett ta’ interess komuni 
skont il-punt (5) tal-Anness V li jaqa' fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 
tal-Anness II għandhom jiġu koperti mill-
operatur(i) tas-sistema tat-trażmissjoni tal-
Istat(i) Membru/i li l-proġett 
jipprovdilu/hom impatt pożittiv nett, u 
għandhom jitħallsu mill-utenti tan-
netwerks permezz ta’ tariffi għall-aċċess 
għan-netwerks.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż kollha ta’ proġett ta’ interess komuni għandhom jiġu meqjusa fid-deċiżjoni rigward 
l-allokazzjoni tal-ispejjeż, mhux biss spejjeż tal-investiment, għax inkella l-allokazzjoni tal-
ispejjeż ma tkunx effiċjenti.   

Emenda 534
Werner Langen
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu  1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 535
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu 
m’għandhomx japplikaw għall-ispejjeż 
tal-investiment li jistgħu jiġu rkuprati 
permezz ta’ tariffi għal aċċess għan-
netwerk, imposti fuq utenti tan-netwerk 
skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) 
715/2009.

Or. en

Emenda 536
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu 
m’għandhomx japplikaw għall-ispejjeż 
tal-investiment li jistgħu jiġu rkuprati 
permezz ta’ tariffi għal aċċess għan-
netwerk, imposti fuq utenti tan-netwerk 
skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) 
715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-ispejjeż tal-investiment jistgħu jiġu allokati lil utenti tan-netwerk, pereżempju wara li 
jittieħdu impenji sodi b’konsegwenza tal-ittestjar tas-suq jew impenji mir-regolatur, 
proċedura kumplessa għall-allokazzjoni tal-ispejjeż twassal biex tintroduċi piż regolatorju 
mhux meħtieġ.  

Emenda 537
Francisco Sosa Wagner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Għandhom jiġu żviluppati punti ta’ 
riferiment għall-ispejjeż tal-investimenti 
tat-TSOs sabiex jinstabu referenzi u l-
aħjar prattiċi li jistgħu jiggarantixxu li l-
ispejjeż isiru b’mod effiċjenti. Meta jkun 
hemm differenzi mhux ġustifikati 
sinifikanti rigward l-ispejjeż, tista’ tiġi 
mnedija offerta mill-Kummissjoni sabiex 
jiġi żgurat li l-infrastruttura tinbena bl-
aktar spejjeż effiċjenti.  

Or. en

Emenda 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Żidiet sinifikanti fl-ispejjeż tal-
investimenti għandhom jiġu nofitikati lill-
Kummissjoni mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u mill-Aġenzija. Jekk ma tiġi 
pprovduta l-ebda ġustifikazzjoni xierqa 
mill-promotur tal-proġett, il-Kummissjoni 
tista’ tniedi sejħa għall-offerti miftuħa 
għal kull promotur tal-proġett għall-bini 
tal-proġett.  

Or. en

Emenda 539
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom, b’kooperazzjoni mal-
Aġenzija, jistabbilixxu sett ta’ indikaturi 
xierqa biex ikunu jistgħu jitqabblu l-
ispejjeż tal-investiment tal-unità bejn 
promoturi ta’ proġett fl-Istati Membri.   

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diġà jista’ jsir punt ta’ riferiment permezz ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali.   

Emenda 540
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promotur(i) ta’ proġett ta’ interess 
komuni li jaqa'/jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II għandu/hom iżommu l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kkonċernati infurmati regolarment bil-
progress ta’ dak il-proġett u l-
identifikazzjoni tal-ispejjeż u l-impatti 
assoċjati miegħu. Hekk kif proġett ta’ 
interess komuni magħżul skont l-Error! 
Reference source not found. u li jaqa’ fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 
tal-Anness II ikun laħaq biżżejjed 
maturità, il-promotur ta’ proġett għandu 
jissottometti talba ta’ investiment, inkluża 
allokazzjoni tal-ispejjeż transkonfinali, lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali rilevanti, 
akkompanjata minn dawn li ġejjin:

Meta l-ewwel sentenza tal-punt (1) tiġi 
applikata, il-promotur(i) ta’ proġett ta’ 
interess komuni li jaqa'/jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a), (b) u (d) 
u 2 tal-Anness II għandu/hom iżommu l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kkonċernati infurmati regolarment bil-
progress ta’ dak il-proġett u l-
identifikazzjoni tal-ispejjeż u l-impatti 
assoċjati miegħu. Hekk kif dawn il-
proġetti ikunu laħqu biżżejjed maturità, il-
promotur ta’ proġett għandu jissottometti 
talba ta’ investiment, inkluża talba għal 
deċiżjoni dwar allokazzjoni tal-ispejjeż 
transkonfinali, lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali rilevanti, akkompanjata minn 
dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 541
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promotur(i) ta’ proġett ta’ interess 
komuni li jaqa'/jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II għandu/hom iżommu l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kkonċernati infurmati regolarment bil-
progress ta’ dak il-proġett u l-
identifikazzjoni tal-ispejjeż u l-impatti 
assoċjati miegħu. Hekk kif proġett ta’ 
interess komuni magħżul skont l-Error! 
Reference source not found. u li jaqa’ fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 
tal-Anness II ikun laħaq biżżejjed maturità, 

Il-promotur(i) ta’ proġett ta’ interess 
komuni li jaqa'/jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1(a), (b) u (d) u 2 tal-
Anness II għandu/hom iżommu l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kkonċernati infurmati regolarment bil-
progress ta’ dak il-proġett u l-
identifikazzjoni tal-ispejjeż u l-impatti 
assoċjati miegħu. Hekk kif proġett ta’ 
interess komuni magħżul skont ll-Error! 
Reference source not found. u li jaqa’ fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 
tal-Anness II ikun laħaq biżżejjed maturità, 
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il-promotur ta’ proġett għandu jissottometti 
talba ta’ investiment, inkluża allokazzjoni 
tal-ispejjeż transkonfinali, lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali rilevanti, 
akkompanjata minn dawn li ġejjin:

il-promotur ta’ proġett għandu jissottometti 
talba ta’ investiment, inkluża allokazzjoni 
tal-ispejjeż transkonfinali, lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali rilevanti, 
akkompanjata minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 542
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż abbażi 
tal-metodoloġija elaborata skont l-Error! 
Reference source not found.; u

(a) analiżi dettaljata tal-benefiċċji u l-
ispejjeż konkluża mill-promotur ta’ 
proġett jew minn parti indipendenti 
ċertifikata maħtura minn promotur ta’ 
proġett abbażi tal-metodoloġija elaborata 
skont l-Error! Reference source not 
found.; u

Or. en

Emenda 543
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-adozzjoni tal-pjanijiet ta’ għaxar 
snin dwar l-iżvilupp tan-netwerk tal-gass 
jew tal-elettriku bbażati fuq il-
metodoloġija stabbilita fl-Artikolu 12(7), 
il-punt (a) għandu jfisser verżjoni 
aġġornata tar-riżultati tal-analiżi tal-
ispejjeż u l-benefiċċji tal-ENTSO bbażata 
fuq kwalunkwe żviluppi li jkunu seħħu sa 
mill-pubblikazzjoni tagħha. Il-promoturi 
jistgħu jinkludu wkoll il-kummenti 
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tagħhom dwar l-analiżi tal-ispejjeż u l-
benefiċċji tal-ENTSO, jew dejta 
addizzjonali li mhijiex koperta mill-analiżi
tal-ENTSO.   

Or. en

Emenda 544
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – subparagrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promoturi ta’ proġett jew il-partijiet 
indipendenti ċertifikati maħtura li jkunu 
lestew l-analiżi dettaljata tal-ispejjeż u l-
benefiċċji għandhom jissottomettu d-data 
kollha wżata għall-kalkolu tal-analiżi tal-
ispejjeż u l-benefiċċji lill-Aġenzija, li 
għandha tirrivedi, tevalwa u tikkonferma 
li l-analiżijiet tal-ispejjeż u l-benefiċċji 
sottomessi jiġu konklużi b’mod oġġettiv u 
newtrali, abbażi tal-metodoloġija maħluqa 
skont l-Artikolu 12.

Or. en

Emenda 545
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien sitt xhur mid-data li fiha tkun 
waslet l-aħħar talba mingħand l-aħħar 
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom, wara konsultazzjoni 
mal-promotur(i) tal-proġett ikkonċernat(i), 
jieħdu deċiżjoni konġunta dwar l-

Fi żmien sitt xhur mid-data li fiha tkun 
waslet l-aħħar talba mingħand l-aħħar 
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom, wara l-
approvazzjoni min-naħa tal-Aġenzija, tal-
analiżi tal-ispejjeż u l-benfiċċji konkluża 
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allokazzjoni tal-ispejjeż tal-investiment li 
għandhom jiġu koperti minn kull operatur 
tas-sistema għal dak il-proġett, kif ukoll 
dwar l-inklużjoni tagħhom fit-tariffi tan-
netwerks. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jallokaw 
biss parti mill-ispejjeż jew li jallokaw l-
ispejjeż fuq pakkett ta’ diversi proġetti ta’ 
interess komuni.

mill-promotur ta’ proġett jew mill-parti 
indipendenti ċertifikata maħtura u wara 
konsultazzjoni mal-promotur(i) tal-proġett 
ikkonċernat(i), jieħdu deċiżjoni konġunta 
dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż tal-
investiment li għandhom jiġu koperti minn 
kull operatur tas-sistema għal dak il-
proġett, kif ukoll dwar l-inklużjoni 
tagħhom fit-tariffi tan-netwerks. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
jiddeċiedu li jallokaw biss parti mill-
ispejjeż jew li jallokaw l-ispejjeż fuq 
pakkett ta’ diversi proġetti ta’ interess 
komuni.

Or. en

Emenda 546
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-deċiżjoni dwar jekk għandhiex issir 
allokazzjoni transkonfinali tal-ispejjeż, 
għandhom jiġu kkunsidrati l-ispejjeż 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali u l-
benefiċċji tal-proġett(i) fl-Istati Membri 
kkonċernati u l-possibbiltà li jkun hemm 
bżonn appoġġ finanzjarju.

  

Fid-deċiżjoni dwar jekk għandhiex issir 
allokazzjoni transkonfinali tal-ispejjeż, ir-
riżultati tal-analiżi tal-ispejjeż u l-
benefiċċji abbażi tal-metodoloġija 
maħluqa skont l-Artikolu 12 għandhom 
jiġu kkunsidrati (eż. l-ispejjeż ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali u l-benefiċċji tal-
proġett(i) fl-Istati Membri kkonċernati) u l-
possibbiltà li jkun hemm bżonn appoġġ 
finanzjarju.

Or. en

Emenda 547
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu  5 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-deċiżjoni dwar jekk għandhiex issir 
allokazzjoni transkonfinali tal-ispejjeż, 
għandhom jiġu kkunsidrati l-ispejjeż 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali u l-
benefiċċji tal-proġett(i) fl-Istati Membri 
kkonċernati u l-possibbiltà li jkun hemm 
bżonn appoġġ finanzjarju.    

Fid-deċiżjoni dwar jekk għandhiex issir 
allokazzjoni transkonfinali tal-ispejjeż, 
għandhom jiġu kkunsidrati l-ispejjeż 
ekonomiċi u l-benefiċċji tal-proġett(i) fl-
Istati Membri kkonċernati u l-possibbiltà li 
jkun hemm bżonn appoġġ finanzjarju.  

Or. de

Emenda 548
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni għandha tiġi nnotifikata, 
mingħajr dewmien, mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali lill-Aġenzija, 
flimkien mal-informazzjoni rilevanti kollha 
fir-rigward tad-deċiżjoni. B’mod 
partikolari, l-informazzjoni għandha 
tinkludi raġunijiet dettaljati li abbażi 
tagħhom ikunu ġew allokati l-ispejjeż fost 
l-Istati Membri, bħalma huma dawn li 
ġejjin:

Id-deċiżjoni dwar l-allokazzjoni tal-
ispejjeż għandha tiġi nnotifikata, mingħajr 
dewmien, mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali lill-Aġenzija, flimkien mal-
informazzjoni rilevanti kollha fir-rigward 
tad-deċiżjoni. B’mod partikolari, l-
informazzjoni għandha tinkludi raġunijiet 
dettaljati li abbażi tagħhom ikunu ġew 
allokati l-ispejjeż fost l-Istati Membri, 
bħalma huma dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 549
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni tal-allokazzjoni għandha tiġi 
ppubblikata.

Id-deċiżjoni tal-allokazzjoni tal-ispejjeż
għandha tiġi ppubblikata.
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Or. en

Emenda 550
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni tal-allokazzjoni għandha tiġi 
ppubblikata.

Id-deċiżjoni tal-allokazzjoni tal-ispejjeż
għandha tiġi ppubblikata. L-Artikoli 19, 20 
u 22 tar-Regolament (KE) Nru. 713/2009 
huma applikabbli.

Or. en

Emenda 551
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni tal-allokazzjoni għandha tiġi 
ppubblikata.

Id-deċiżjoni tal-allokazzjoni tal-ispejjeż
għandha tiġi ppubblikata.

Or. en

Emenda 552
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kopja tad-deċiżjonijiet kollha, flimkien 
mal-informazzjoni rilevanti kollha fir-
rigward ta’ kull deċiżjoni, għandha tiġi 
notifikata, mingħajr dewmien, mill-

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

mingħajr dewmien, mill-Aġenzija lill-
Kummissjoni. Dik l-informazzjoni tista’ 
tiġi sottomessa f’forma aggregata. Il-
Kummissjoni għandha żżomm il-
kunfidenzjalità ta’ informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

Or. en

Emenda 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 a
Mill-finanzjament allokat għal proġetti ta’ 
infrastruttura tal-enerġija, mill-inqas 
żewġ terzi għandu jiġi assenjat għal 
proġetti tal-infrastruttura tal-elettriku.   

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Fir-rapport tagħha ta’ Ġunju 2011, il-Kummissjoni stmat li l-investiment totali meħtieġ għall-
infrastruttura huwa ta’ madwar €200 biljun sal-2020. Minn dan, madwar €140 biljun huma 
meħtieġa għall-infrastruttura tal-elettriku u €70 biljun għall-infrastruttura tal-gass. Il-
proporzjon bejn dawn l-investimenti meħtieġa għandu jkun rifless fl-allokazzjoni tal-
finanzjament. Żewġ terzi tal-baġit totali disponibbli għandu jkun riservat għall-infrastruttura 
tal-elettriku.    

Emenda 554
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta promotur ta’ proġett jieħu riskji 
akbar għall-iżvilupp, il-kostruzzjoni, l-

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

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

Il-ħżin tal-elettriku ppumpjat bl-ilma, il-
faċilitajiet tal-ħżin tal-gass u l-faċilitajiet 
tal-LNG m’għandhomx jitqiesu bħala 
konsumaturi finali fil-ħlas ta’ tariffi tan-
netwerk, sabiex ma tiġix imxekkla l-
kompetizzjoni ta’ dawn il-faċilitajiet.    

Or. de

Emenda 555
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Sakemm l-impjanti tal-ħżin tal-elettriku 
ppumpjat bl-ilma jitqiesu bħala 
konsumatur finali fir-rigward tal-ħlas tat-
tariffi tan-netwerk, fil-futur l-Istati 
Membri għandhom jeżentaw dawn l-
impjanti tal-ħżin tal-elettriku ppumpjat bl-
ilma minn dawn it-tariffi.

Or. de

Justification

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
Erdgasspeicher und LNG-Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.

Emenda 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinftiehem waħedha.

Emenda 557
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

electricity storage projects), meta mqabbla 
mar-riskji li jittieħdu normalment minn 
proġett ta’ infrastruttura komparabbli, u 
meta dawn ir-riskji ma jkunux koperti 
b’eżenzjoni skont l-Artikolu 36 tad-
Direttiva 2009/73/KE jew l-Artikolu 17 
tar-Regolament (KE) Nru 714/2009, u 
wara li jiġu meqjusa l-ispejjeż futuri 
antiċipati għall-konsumaturi tal-enerġija,
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li jingħataw inċentivi 
xierqa lil dak il-proġett fl-applikazzjoni tal-
Artikolu 37(8) tad-Direttiva 2009/72/KE, l-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva 2009/73/KE, l-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru 714/2009, u l-Artikolu 13 tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009.

Or. en

Emenda 558
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Direttiva 2009/72/KE, l-Artikolu 41(8) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Artikolu 14 tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009, u l-
Artikolu 13 tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2009.

Or. en

Emenda 559
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu  2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 560
Kathleen Van Brempt
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-deċiżjoni tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-għoti ta’ dawn l-inċentivi 
għandha tikkunsidra r-riżultati tal-analiżi 
tal-benefiċċju tal-ispejjeż abbażi tal-
metodoloġija elaborata skont l-Error! 
Reference source not found. u b’mod 
partikolari l-esternalitajiet pożittivi 
reġjonali jew fl-Unjoni kollha ġġenerati 
mill-proġett. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali kollha għandhom janalizzaw 
iktar ir-riskji speċifiċi meħuda mill-
promotur(i) ta’ proġett, il-miżuri tal-
mitigazzjoni tar-riskju meħuda u l-
ġustifikazzjoni ta’ dan il-profil tar-riskju 
fid-dawl tal-impatt pożittiv nett ipprovdut 
mill-proġett, meta mqabbel ma’ alternattiva 
ta’ riskju baxx. Ir-riskji eliġibbli għandhom 
jinkludu b’mod partikolari riskji marbuta 
ma’ teknoloġiji ta’ trażmissjoni ġodda, 
kemm fuq l-art kif ukoll barra mill-kosta, 
riskji relatati mal-insuffiċjenza fil-
kopertura tal-ispejjeż u riskji relatati mal-
iżvilupp.

2. Id-deċiżjoni tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-għoti ta’ dawn l-inċentivi 
għandha tikkunsidra r-riżultati tal-analiżi 
tal-benefiċċju tal-ispejjeż abbażi tal-
metodoloġija elaborata skont l-Error! 
Reference source not found. u b’mod 
partikolari l-esternalitajiet pożittivi 
reġjonali jew fl-Unjoni kollha ġġenerati 
mill-proġett. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali kollha għandhom janalizzaw 
iktar ir-riskji speċifiċi meħuda mill-
promotur(i) ta’ proġett, il-miżuri tal-
mitigazzjoni tar-riskju meħuda u l-
ġustifikazzjoni ta’ dan il-profil tar-riskju 
fid-dawl tal-impatt pożittiv nett ipprovdut 
mill-proġett, meta mqabbel ma’ alternattiva 
ta’ riskju baxx. Ir-riskji eliġibbli għandhom 
jinkludu b’mod partikolari riskji marbuta 
ma’ teknoloġiji ta’ trażmissjoni u 
distribuzzjoni ġodda, kemm fuq l-art kif 
ukoll barra mill-kosta, riskji relatati mal-
insuffiċjenza fil-kopertura tal-ispejjeż u 
riskji relatati mal-iżvilupp.

Or. nl

Emenda 561
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-deċiżjoni tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-għoti ta’ dawn l-inċentivi 
għandha tikkunsidra r-riżultati tal-analiżi 
tal-benefiċċju u tal-ispejjeż abbażi tal-
metodoloġija elaborata skont l-Error! 
Reference source not found. u b’mod 
partikolari l-esternalitajiet pożittivi 

2. Id-deċiżjoni tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-għoti ta’ dawn l-inċentivi 
għandha tikkunsidra r-riżultati globali tal-
analiżi tal-benefiċċju u tal-ispejjeż abbażi 
tal-metodoloġija elaborata skont l-Error! 
Reference source not found. u b’mod 
partikolari l-esternalitajiet pożittivi 
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reġjonali jew fl-Unjoni kollha ġġenerati 
mill-proġett. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali kollha għandhom janalizzaw 
iktar ir-riskji speċifiċi meħuda mill-
promotur(i) ta’ proġett, il-miżuri tal-
mitigazzjoni tar-riskju meħuda u l-
ġustifikazzjoni ta’ dan il-profil tar-riskju 
fid-dawl tal-impatt pożittiv nett ipprovdut 
mill-proġett, meta mqabbel ma’ alternattiva 
ta’ riskju baxx. Ir-riskji eliġibbli għandhom 
jinkludu b’mod partikolari riskji marbuta 
ma’ teknoloġiji ta’ trażmissjoni ġodda, 
kemm fuq l-art kif ukoll barra mill-kosta, 
riskji relatati mal-insuffiċjenza fil-
kopertura tal-ispejjeż u riskji relatati mal-
iżvilupp.

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

Or. en

Emenda 562
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-deċiżjoni tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-għoti ta’ dawn l-inċentivi 
għandha tikkunsidra r-riżultati tal-analiżi 
tal-benefiċċju tal-ispejjeż abbażi tal-
metodoloġija elaborata skont l-Error! 
Reference source not found. u b’mod 
partikolari l-esternalitajiet pożittivi 
reġjonali jew fl-Unjoni kollha ġġenerati 
mill-proġett. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali kollha għandhom janalizzaw 
iktar ir-riskji speċifiċi meħuda mill-
promotur(i) ta’ proġett, il-miżuri tal-
mitigazzjoni tar-riskju meħuda u l-
ġustifikazzjoni ta’ dan il-profil tar-riskju 
fid-dawl tal-impatt pożittiv nett ipprovdut 
mill-proġett, meta mqabbel ma’ alternattiva 
ta’ riskju baxx. Ir-riskji eliġibbli għandhom 
jinkludu b’mod partikolari riskji marbuta 

2. Id-deċiżjoni tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-għoti ta’ dawn l-inċentivi 
għandha tikkunsidra r-riżultati tal-analiżi 
tal-benefiċċju tal-ispejjeż abbażi tal-
metodoloġija elaborata skont l-Error! 
Reference source not found. u b’mod 
partikolari l-esternalitajiet pożittivi 
reġjonali jew fl-Unjoni kollha ġġenerati 
mill-proġett. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali kollha għandhom janalizzaw 
iktar ir-riskji speċifiċi meħuda mill-
promotur(i) ta’ proġett, il-miżuri tal-
mitigazzjoni tar-riskju meħuda u l-
ġustifikazzjoni ta’ dan il-profil tar-riskju 
fid-dawl tal-impatt pożittiv nett ipprovdut 
mill-proġett, meta mqabbel ma’ alternattiva 
ta’ riskju baxx. Ir-riskji eliġibbli għandhom 
jinkludu b’mod partikolari riskji marbuta 
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ma’ teknoloġiji ta’ trażmissjoni ġodda, 
kemm fuq l-art kif ukoll barra mill-kosta, 
riskji relatati mal-insuffiċjenza fil-
kopertura tal-ispejjeż u riskji relatati mal-
iżvilupp.

ma’ teknoloġiji ta’ trażmissjoni ġodda, 
kemm fuq l-art kif ukoll barra mill-kosta, 
riskji marbuta ma’ teknoloġiji ta’ 
distribuzzjoni ġodda, u riskji relatati mal-
insuffiċjenza fil-kopertura tal-ispejjeż kif 
ukoll riskji relatati mal-iżvilupp.

Or. en

Emenda 563
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-inċentiv mogħti bid-deċiżjoni għandu 
jikkunsidra n-natura speċifika tar-riskju 
sostnut u jkun ikopri:

imħassar

(a) regoli għal investiment antiċipatorju; 
jew
(b) regoli għar-rikonoxximent ta’ spejjeż 
sostnuti b’mod effiċjenti qabel l-
ikkummissjonar tal-proġett; jew
(c) regoli għall-provvista ta’ ritorn 
addizzjonali fuq il-kapital investit għall-
proġett; jew
(d) kwalunkwe miżura oħra li hija 
meqjusa meħtieġa u xierqa.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-inċentivi għandhom ikunu kwistjoni għad-deċiżjoni mill-awtorità nazzjonali biss. In-natura 
tal-inċentivi jistgħu jvarjaw skont id-disinn speċifiku tas-sistema tat-tariffi tal-Istati Membri u 
għandhom ikunu magħmula speċifikament għall-ħtiġijiet ta’ proġett partikolari, 
Għaldaqstant, lista ġenerali ta’ inċentivi possibbli ma tidhirx li hija xierqa.  

Emenda 564
Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-inċentiv mogħti bid-deċiżjoni għandu 
jikkunsidra n-natura speċifika tar-riskju 
sostnut u jkun ikopri:

3. L-inċentiv mogħti bid-deċiżjoni għandu 
jikkunsidra n-natura speċifika tar-riskju 
sostnut u jkun ikopri fost l-oħrajn:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta’ inċentivi mogħtija m’għandhiex tkun ristretta għal dawk imsemmija hawn fuq, 
minħabba li tista’ tipprekludi li jinstabu metodi ġodda għall-inċentivazzjoni tal-investiment.  

Emenda 565
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-inċentiv mogħti bid-deċiżjoni għandu 
jikkunsidra n-natura speċifika tar-riskju 
sostnut u jkun ikopri:

3. L-inċentiv mogħti bid-deċiżjoni għandu 
jikkunsidra n-natura speċifika tar-riskju 
sostnut u jkun ikopri, fost oħrajn:

Or. en

Emenda 566
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rigward l-inċentivi msemmija fil-
paragrafu 1 abbażi ta’ punt ta’ riferiment 
tal-aħjar prattika minn awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali.

(b) rigward l-inċentivi msemmija fil-
paragrafu 1 abbażi ta’ punt ta’ riferiment 
tal-aħjar prattika minn awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u proġetti ta’ 
netwerk intelliġenti.  
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Or. nl

Emenda 567
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rigward metodoloġija komuni li 
tevalwa r-riskji ogħla meħuda għal 
investimenti fi proġetti ta’ trażmissjoni tal-
elettriku u l-gass.

(b) rigward metodoloġija komuni li 
tevalwa r-riskji ogħla meħuda għal 
investimenti fi proġetti ta’ trażmissjoni tal-
elettriku u l-gass u fi proġetti ta’ grids 
intelliġenti.

Or. en

Emenda 568
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu  4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rigward metodoloġija komuni li 
tevalwa r-riskji ogħla meħuda għal 
investimenti fi proġetti ta’ trażmissjoni tal-
elettriku u l-gass.    

(b) rigward metodoloġija komuni li 
tevalwa r-riskji ogħla meħuda għal 
investimenti fi proġetti ta’ trażmissjoni tal-
elettriku u ta’ pipelines tal-gass.

Or. de

Emenda 569
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Lulju 2013, kull awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tippubblika 
l-metodoloġija tagħha u l-kriterji użati 
għall-evalwazzjoni ta’ investimenti fi 
proġetti tal-elettriku u l-gass u r-riskji 
akbar li jieħdu huma.

5. Sal-31 ta’ Lulju 2013, kull awtorità 
regolatorja nazzjonali, li tkun ħadet 
deċiżjoni dwar l-għoti ta’ inċentivi 
addizzjonali, għandha tippubblika l-
metodoloġija tagħha u l-kriterji użati għall-
evalwazzjoni ta’ investimenti fi proġetti 
tal-elettriku u l-gass u r-riskji akbar li 
jieħdu huma.

Or. en

Emenda 570
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Lulju 2013, kull awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tippubblika 
l-metodoloġija tagħha u l-kriterji użati 
għall-evalwazzjoni ta’ investimenti fi 
proġetti tal-elettriku u l-gass u r-riskji 
akbar li jieħdu huma.

5. Sal-31 ta’ Lulju 2013, kull awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tippubblika 
l-metodoloġija tagħha u l-kriterji użati 
għall-evalwazzjoni ta’ investimenti fi 
proġetti tal-elettriku u l-gass u proġetti ta’ 
netwerks intelliġenti u r-riskji akbar li 
jieħdu huma.

Or. nl

Emenda 571
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Lulju 2013, kull awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tippubblika 
l-metodoloġija tagħha u l-kriterji użati 

5. Sal-31 ta’ Lulju 2013, kull awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tippubblika 
l-metodoloġija tagħha u l-kriterji użati 
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għall-evalwazzjoni ta’ investimenti fi 
proġetti tal-elettriku u l-gass u r-riskji 
akbar li jieħdu huma.

għall-evalwazzjoni ta’ investimenti fi 
proġetti tal-elettriku u l-gass u fi proġetti 
ta’ grids intelliġenti u r-riskji akbar li 
jieħdu huma.    

Or. en

Emenda 572
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu  5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-31 ta’ Lulju 2013, kull awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tippubblika 
l-metodoloġija tagħha u l-kriterji użati 
għall-evalwazzjoni ta’ investimenti fi 
proġetti tal-elettriku u l-gass u r-riskji 
akbar li jieħdu huma.    

5. Sal-31 ta’ Lulju 2013, kull awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tippubblika 
l-metodoloġija tagħha u l-kriterji użati 
għall-evalwazzjoni ta’ investimenti fi 
proġetti ta’ trażmissjoni tal-elettriku u ta’ 
pipelines tal-gass u r-riskji akbar li jieħdu 
huma.       

Or. de

Emenda 573
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ linji gwida 
dwar l-inċentivi stabbiliti f’dan l-Artikolu 
skont l-Artikolu 18(1) sa (3) tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009 u l-
Artikolu 23 (1) tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2009.

6. Il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni ma’ 
ACER, għandha toħroġ linji gwida dwar l-
inċentivi stabbiliti f’dan l-Artikolu skont l-
Artikolu 18(1) sa (3) tar-Regolament (KE) 
Nru 714/2009 u l-Artikolu 23 (1) tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009, filwaqt li 
tqis l-ispeċifiċitajiet nazzjonali, fejn 
meħtieġ.

Or. en
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Emenda 574
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu  6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ linji gwida 
dwar l-inċentivi stabbiliti f’dan l-Artikolu 
skont l-Artikolu 18(1) sa (3) tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009 u l-
Artikolu 23 (1) tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2009.

6. Il-Kummissjoni toħroġ linji gwida dwar 
l-inċentivi stabbiliti f’dan l-Artikolu skont 
l-Artikolu 18(1) sa (3) tar-Regolament 
(KE) Nru 714/2009 u l-Artikolu 23 (1) tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009. F’dan ir-
rigward għandhom jiġu partikolarment 
ikkunsidrati r-Regolamenti għal ritorn 
addizzjonali skont il-Paragrafu 3(c) ta’ 
dan l-Artikolu.  

Or. de

Emenda 575
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ linji gwida 
dwar l-inċentivi stabbiliti f’dan l-Artikolu
skont l-Artikolu 18(1) sa (3) tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009 u l-
Artikolu 23 (1) tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2009.

6. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ linji gwida 
dwar inċentivi skont l-Artikolu 18(1) sa (3) 
tar-Regolament (KE) Nru 714/2009 u l-
Artikolu 23 (1) tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-possibbiltà għall-provvista ta’ inċentivi għall-bini ta’ infrastrutturi ġodda hija diġà 
prevista fir-Regolament (KE) Nru. 715/2009, l-artikolu m’għandux ikun limitat biss għal 
proġetti ta’ interess komuni msemmija f’dan l-artikolu.  
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Emenda 576
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ linji gwida 
dwar l-inċentivi stabbiliti f’dan l-Artikolu 
skont l-Artikolu 18(1) sa (3) tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009 u l-
Artikolu 23 (1) tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2009.

6. Il-Kummissjoni għandha toħroġ linji 
gwida dwar l-inċentivi stabbiliti f’dan l-
Artikolu skont l-Artikolu 18(1) sa (3) tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009 u l-
Artikolu 23 (1) tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2009.

   

Or. ro

Emenda 577
Yannick Jadot
f’isem il-grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 a
Koordinazzjoni operazzjonali

1. Sabiex tiżgura l-operazzjoni affidabbli 
u effiċjenti tal-infrastruttura tal-enerġija 
tal-Unjoni, inklużi proġetti ta’ interess 
komuni, l-Aġenzija għandha tissottometti 
lill-Kummissjoni, fi żmien 6 xhur mid-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-
proposta tagħha dwar id-disinn u l-
implimentazzjoni ta’ koordinazzjoni 
operazzjonali xierqa f’ħin reali.  
2. Il-proposti għandhom jinkludu:
a) speċifikazzjonijiet funzjonali kompluti, 
li jindikaw b’mod ċar l-informazzjoni li 
għandha tinġabar u tinqasam fost l-
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operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni 
interkonnessa f’kull żona interkonnessa;   
b) mudelli ta’ governanza, inkluża s-
sjieda;
c) skedi ta’ implimentazzjoni;
3. Fi żmien 6 xhur mid-data li fiha tasal 
il-proposta, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-partijiet interessati 
rilevanti kollha u tippubblika opinjoni 
raġunata dwar il-proposta.  
4. Fi żmien 3 xhur mid-data li fiha tasal l-
opinjoni tal-Aġenzija, il-Kummissjoni 
għandha tagħti struzzjonijiet lill-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
biex jibdew l-implimentazzjoni tal-
koordinazzjoni operazzjonali xierqa.  
5. L-informazzjoni operazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 2a għandha tkun 
magħmula disponibbli f’ħin reali għall-
operaturi tas-sistemi interkonnessi u 
għall-Aġenzija. Kull operatur tas-sistema 
għandu jaħtar punt ta’ kuntatt inkarigat li 
jwieġeb domandi li jikkonċernaw din l-
informazzjoni mill-Aġenzija jew minn 
operaturi ta’ sistemi oħra.  
6. Wara perjodu ta’ implimentazzjoni ta’ 
sentejn, il-mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni 
għandu jkun soġġett għal evalwazzjoni 
mill-Aġenzija.  

Or. en

Emenda 578
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 a
Koordinazzjoni operazzjonali
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1. Sabiex jiżgura l-operazzjoni affidabbli 
u effiċjenti tal-infrastruttura Ewropea, 
inklużi proġetti ta’ interess komuni, l-
ENTSO għall-elettriku u l-ENTSO għall-
gass għandhom jissottomettu lill-Aġenzija 
u lill-Kummissjoni, fi żmien 6 xhur mid-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-
proposti rispettivi tagħhom dwar id-disinn 
u l-implimentazzjoni ta’ koordinazzjoni 
operazzjonali xierqa f’ħin reali. Is-
sottomissjoni tista’ tieħu l-forma ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi u vinkolanti ta’ 
kodiċijiet tan-netwerk li għandhom jiġu 
approvati skont il-proċeduri eżistenti.  
2. Il-proposti għandhom jinkludu:
a) speċifikazzjonijiet funzjonali kompluti, 
li jindikaw b’mod ċar l-informazzjoni li 
għandha tinġabar u tinqasam fost l-
operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni 
interkonnessa f’kull żona interkonnessa;   
b) mudelli ta’ governanza, inkluża s-
sjieda;
c) skeda ta’ implimentazzjoni.
3. Fi żmien 6 xhur mid-data li fiha tasal 
il-proposta, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-partijiet interessati 
rilevanti kollha u tippubblika opinjoni 
raġunata dwar il-proposta.  
4. Fi żmien 3 xhur mid-data li fiha tasal l-
opinjoni tal-Aġenzija, il-Kummissjoni 
għandha tagħti struzzjonijiet lill-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
biex jibdew l-implimentazzjoni tal-
koordinazzjoni operazzjonali xierqa.
5. L-informazzjoni operazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 2a għandha tkun 
magħmula disponibbli f’ħin reali għall-
operaturi tas-sistemi interkonnessi u 
għall-Aġenzija. Kull operatur tas-sistema 
għandu jaħtar punt ta’ kuntatt inkarigat li 
jwieġeb domandi li jikkonċernaw din l-
informazzjoni mill-Aġenzija jew minn 
operaturi ta’ sistemi oħra.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kumplessità u l-interdipendenza dejjem ikbar tan-netwerk, hemm bżonn ta’ 
koordinazzjoni ta’ sistemi operazzjonali fil-livell Ewropew li tiġbor informazzjoni f’ħin reali 
rigward l-iskambji transkonfinali tal-elettriku u tal-gass, l-ispejjeż relattivi tagħhom, sabiex 
il-Kummissjoni, l-Istati Membri, ir-regolaturi u l-operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni jkunu 
jistgħu jiġu pprovduti b’data utli meħtieġa għall-operat sigur u effettiv ta’ netwerks ta’ 
infrastrutturi u għall-ippjanar futur tagħhom.  

Emenda 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 a
Koordinazzjoni operazzjonali  

1. Sabiex jiżgura l-operazzjoni affidabbli 
u effiċjenti tal-infrastruttura tal-enerġija 
Ewropea, inklużi proġetti ta’ interess 
komuni, l-ENTSO għall-Elettriku u l-
ENTSO għall-Gass għandhom 
jissottomettu lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni, fi żmien 6 xhur mid-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-proposti 
rispettivi tagħhom dwar id-disinn u l-
implimentazzjoni ta’ koordinazzjoni 
operazzjonali xierqa f’ħin reali, li jqisu r-
rekwiżiti operazzjonali reġjonali 
differenti.
2. Il-proposti għandhom jinkludu:
a) speċifikazzjonijiet funzjonali kompluti, 
li jindikaw b’mod ċar l-informazzjoni li 
għandha tinġabar u tinqasam fost l-
operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni 
interkonnessa f’kull żona interkonnessa;

b) skeda ta’ implimentazzjoni. 
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5. L-informazzjoni operazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 2a għandha tkun 
disponibbli f’ħin reali għall-operaturi tas-
sistemi interkonnessi u għall-Aġenzija. 
Kull operatur tas-sistema għandu jaħtar 
punt ta’ kuntatt inkarigat li jwieġeb 
domandi li jikkonċernaw din l-
informazzjoni mill-Aġenzija jew minn 
operaturi ta’ sistemi oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li tappoġġja l-idea tal-koordinazzjoni ta’ operat f’ħin reali tat-TSOs, ir-
responsabbiltà legali għas-sigurtà tal-provvista u l-operat sigur għandha tiġi żgurata mill-
Istati Membri u mit-TSOs. Id-differenzi kbar fir-rekwiżiti operazzjonali tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jiġu meqjusa. Barra minn hekk, hemm biżżejjed eżiġenzi fir-rigward 
tal-governanza u l-proprjetà tat-TSOs fil-leġiżlazzjoni Ewropea attwali.  

Emenda 580
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Kapitolu V – Artikolu -15 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -15

Proġetti li jingħataw eżenzjoni skont l-
Artikolu 36 tad-Direttiva 2009/73/KE jew 
l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 
714/2009 m’għandhomx ikunu eliġibbli 
għall-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni skont 
id-dispożizzjonijiet tar-(Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa).  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji tal-istatus tal-PCIs jisporġu fuq il-benefiċċji ta’ eżenzjoni skont l-Artikolu 36 tad-
Direttiva 2009/73/KE jew l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 714/2009. B’mod 
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partikolari, l-appoġġ finanzjarju addizzjonali jista’ jinfluwenza l-perjodu ta’ amortizzazzjoni 
ta’ infrastruttura ġdida u għaldaqstant ikollu impatt fuq id-deċiżjoni ta’ eżenzjoni. 
Għaldaqstant, il-proġetti eżentati m’għandhomx jibbenefikaw minn finanzjament ieħor taħt il-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.  

Emenda 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Eliġibbiltà ta’ proġetti għal għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni

Imħassar

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1, 2 u 4 
tal-Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji u strumenti finanzjarji 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].
2. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) 
u 2 tal-Anness II, minbarra proġetti ta’ 
ħżin tal-elettriku ppumpjat bl-ilma, 
għandhom ikunu eliġibbli wkoll għal 
appoġġ finanzjarju mill-Unjoni fil-forma 
ta’ għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk jitwettqu skont il-
proċedura msemmija fil-paragrafu 6(b) 
tal-Artikolu 5 jew jekk jiġu ssodisfati l-
kriterji li ġejjin:
(a) l-analiżi speċifika tal-benefiċċji u l-
ispejjeż għall-proġett skont il-
paragrafu 4(a) tal-Error! Reference 
source not found. tipprovdi provi li 
jikkonċernaw l-eżistenza ta’ esternalitajiet 
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pożittivi sinifikanti, bħas-sigurtà tal-
provvista, is-solidarjetà jew l-
innovazzjoni; u
(b) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
evalwazzjonijiet oħra mwettqa, 
speċjalment minn investituri jew kredituri 
possibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-
ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; u
(c) il-proġett ikun irċieva deċiżjoni 
tal-allokazzjoni ta’ spejjeż transkonfinali 
skont Artikolu 13 jew, għal proġetti li 
jkunu rċevew eżenzjoni skont l-Artikolu 
36 tad-Direttiva 2009/73/KE jew l-
Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 
714/2009, opinjoni mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali kompetenti u l-
Aġenzija dwar il-vijabbiltà kummerċjali 
tal-proġett.
3. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1(e) u 4 
tal-Anness II għandhom ikunu eliġibbli 
wkoll għal appoġġ finanzjarju mill-
Unjoni fil-forma ta’ għotjiet għal 
xogħlijiet skont id-dispożizzjonijiet tar-
[Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità 
“Nikkollegaw l-Ewropa”], jekk il-
promoturi tal-proġett ikkonċernati jkunu 
jistgħu juru b’mod ċar l-esternalitajiet 
pożittivi sinifikanti ġġenerati mill-proġetti 
u n-nuqqas ta’ vijabbiltà kummerċjali 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida dwar l-enerġija għandhom jiddeterminaw il-proġetti ta’ interess komuni li
għandhom jitwettqu sal-2020. Għaldaqstant, huwa importanti li l-linji gwida jiġu adottati 
mill-iżjed fis possibbli. Il-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà tal-proġetti ta’ interess komuni 
għall-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni taħt ir-regolament CEF għandhom jiġu stabbiliti fi 
ħdan is-CEF. B’hekk, nistgħu ntejbu mhux biss il-konsistenza bejn l-allokazzjoni tal-
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finanzjament tal-UE disponibbli wara l-konklużjoni tal-MFF u l-proġetti ta’ interess komuni 
li għandhom jiġu ffinanzjati permezz tas-CEF.  

Emenda 582
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Eliġibbiltà ta’ proġetti għal għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni

Eliġibbiltà ta’ proġetti u kondizzjonalità
għal għajnuna finanzjarja mill-Unjoni

Or. en

Emenda 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1, 2 u 4 
tal-Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji u strumenti finanzjarji 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida dwar l-enerġija għandhom jiddeterminaw il-proġetti ta’ interess komuni li 
għandhom jitwettqu sal-2020. Għaldaqstant, huwa importanti li l-linji gwida jiġu adottati 
mill-iktar fis possibli. Il-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà ta’ proġetti ta’ interess komuni għal 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni taħt ir-regolament CEF għandhom jiġu stabbiliti fi ħdan is-
CEF. B’hekk, nistgħu ntejbu mhux biss il-konsistenza bejn l-allokazzjoni tal-finanzjament tal-
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UE disponibbli wara l-konklużjoni tal-MFF u l-proġetti ta’ interess komuni li għandhom jiġu 
ffinanzjati permezz tas-CEF.   

Emenda 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1, 2 u 4 tal-
Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji u strumenti finanzjarji 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness II 
huma eliġibbli għal appoġġ finanzjarju 
tal-Unjoni fil-forma ta’ għotjiet għal 
studji u xogħlijiet u strumenti finanzjarji 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa], jekk jitwettqu fil-partijiet tas-
setturi tal-infrastruttura tal-gass meta jiġu 
implimentati d-dispożizzjonijiet dwar id-
diżaggregazzjoni tad-Direttiva 
2009/73/KE dwar ir-regoli komuni għas-
suq intern tal-gass naturali, inkluż f’dawk 
l-Istati Membri fejn id-derogi huma 
applikati f’dan ir-rigward.  
Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1, 2 u 4 tal-
Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji u strumenti finanzjarji 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jiġi implimentat it-Tielet Pakkett tal-Liberalizzazzjoni tal-Enerġija, b’mod 
speċjali fir-rigward tas-suq tal-gass, u li jiġi żgurat li l-attivitajiet ta’ produzzjoni u provvista 
tal-gass jiġu separati u li n-netwerks ta’ monopolju eżistenti jiġu diżaggregati. Dan jista’ jiġi 
ffaċilitat billi tiġi stabbilita prekundizzjoni li tistipula li dawk il-proġetti ta’ interess komuni li 
jikkonċernaw il-gass li jitwettqu f’setturi tal-infrastruttura tal-gass fi Stati Membri fejn id-
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diżaggregazzjoni effettiva tal-proprjetà tiġi implimentata biss għandhom ikunu eliġibbli għal 
għajnuna finanzjarja mill-Unjoni.   

Emenda 585
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1, 2 u 4 tal-
Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji u strumenti finanzjarji
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].    

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1, 2 u 4 tal-
Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].      

Or. de

Emenda 586
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1, 2 u 4 tal-
Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji u strumenti finanzjarji 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].      

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1, 2 u 4 tal-
Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji u strumenti finanzjarji 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”]. L-għażla tal-istrumenti 
finanzjarji għandha ssir skont il-proġett.
Mhux bilfors il-possibilitajiet kollha tal-
finanzjament jiġu applikati għal kull 
proġett.  
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Or. de

Emenda 587
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1, 2 u 4 
tal-Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji u strumenti finanzjarji 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].

1. Proġetti ta’ interess komuni huma 
eliġibbli għal appoġġ finanzjarju mill-
Unjoni fil-forma ta’ għotjiet għal studji u 
strumenti finanzjarji skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].

Or. en

Emenda 588
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1, 2 u 4 tal-
Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji u strumenti finanzjarji 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].      

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-
Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji u strumenti finanzjarji 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].      

Or. de
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Emenda 589
Yannick Jadot
f’isem il-grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1, 2 u 4 tal-
Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji u strumenti finanzjarji 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].

1. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-
Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal studji u strumenti finanzjarji 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”].

Or. en

Emenda 590
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu  1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu 
taħt il-kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 2 
tal-Anness II huma eliġibbli għal appoġġ 
finanzjarju tal-Unjoni fil-forma ta’ 
strumenti finanzjarji b’mod konformi 
mad-dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk il-proġett mhux 
kummerċjalment vijabbli skont il-pjan 
tan-negozju u valutazzjonijiet oħra 
mwettqa, notevolment minn investituri jew 
kredituri possibbli.   

Or. de
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Emenda 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) l-analiżi speċifika tal-benefiċċji u l-
ispejjeż għall-proġett skont il-
paragrafu 4(a) tal-Error! Reference 
source not found. tipprovdi provi li 
jikkonċernaw l-eżistenza ta’ esternalitajiet 
pożittivi sinifikanti, bħas-sigurtà tal-
provvista, is-solidarjetà jew l-
innovazzjoni; u
(b) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
evalwazzjonijiet oħra mwettqa, 
speċjalment minn investituri jew kredituri 
possibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-
ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; u
(c) il-proġett ikun irċieva deċiżjoni 
tal-allokazzjoni ta’ spejjeż transkonfinali 
skont Artikolu 13 jew, għal proġetti li 
jkunu rċevew eżenzjoni skont l-Artikolu 
36 tad-Direttiva 2009/73/KE jew l-
Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 
714/2009, opinjoni mill-awtoritajiet 
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regolatorji nazzjonali kompetenti u l-
Aġenzija dwar il-vijabbiltà kummerċjali 
tal-proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida dwar l-enerġija għandhom jiddeterminaw il-proġetti ta’ interess komuni li 
għandhom jitwettqu sal-2020. Għaldaqstant huwa importanti li l-linji gwida jiġu adottati 
mill-iktar fis possibbli. Il-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà tal-proġetti ta’ interess komuni 
għall-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni taħt ir-regolament CEF għandhom jiġu determinati fi 
ħdan is-CEF. B’hekk, mhux biss nistgħu ntejbu l-konsistenza bejn l-allokazzjoni tal-
finanzjament tal-UE disponibbli wara l-konklużjoni tal-MFF u l-proġetti ta’ interess komuni 
li għandhom jiġu ffinanzjati permezz tas-CEF.

Emenda 592
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu  2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-espansjoni rapida ta’ enerġiji rinnovabbli teħtieġ espansjoni kbira ta’ kapaċitajiet tal-ħżin. 
L-impjanti tal-ħżin tal-elettriku ppumpjat bl-ilma bħalissa huma l-aktar teknoloġija 
teknikament u kummerċjalment effiċjenti għall-ħżin tal-enerġija. Żvanataġġ għal faċilitajiet 
tal-ħżin bl-ippumpjar fis-sistemi ta’ appoġġ jista’ jwassal għal tnaqqis fl-espansjoni tagħhom 
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u konsegwentement fit-tnaqqis tas-sigurtà tal-provvista tal-elettriku. Barra minn hekk, ta’ min 
jinnota li l-bini futur ta’ impjanti tal-ħżin tal-elettriku ppumpjat bl-ilma jeħtieġ spejjeż ta’ 
espansjoni ogħla, peress li l-aktar potenzjali ekonomiċi diġà ġew implimentati.     

Emenda 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 
tal-Anness II, minbarra proġetti ta’ ħżin 
tal-elettriku ppumpjat bl-ilma, għandhom 
ikunu eliġibbli wkoll għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk jitwettqu skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 6(b) tal-Error! 
Reference source not found. jew jekk jiġu 
ssodisfati l-kriterji li ġejjin:

2. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 
u 3 tal-Anness II għandhom ikunu eliġibbli 
wkoll għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni 
fil-forma ta’ għotjiet għal xogħlijiet skont 
id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk jitwettqu skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 6(b) tal-Error! 
Reference source not found. jew jekk jiġu 
ssodisfati l-kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 594
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 
tal-Anness II, minbarra proġetti ta’ ħżin 
tal-elettriku ppumpjat bl-ilma, għandhom 
ikunu eliġibbli wkoll għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal xogħlijiet skont id-

2. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a), (b) u (d) 
u 2 tal-Anness II għandhom ikunu eliġibbli 
wkoll għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni 
fil-forma ta’ għotjiet għal xogħlijiet skont 
id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
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dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk jitwettqu skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 6(b) tal-Error! 
Reference source not found. jew jekk jiġu 
ssodisfati l-kriterji li ġejjin:

jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk jitwettqu skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 6(b) tal-Error! 
Reference source not found. jew jekk jiġu 
ssodisfati l-kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 595
Yannick Jadot
f’isem il-grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 
tal-Anness II, minbarra proġetti ta’ ħżin 
tal-elettriku ppumpjat bl-ilma, għandhom
ikunu eliġibbli wkoll għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk jitwettqu skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 6(b) tal-Error! 
Reference source not found. jew jekk jiġu 
ssodisfati l-kriterji li ġejjin:

2. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2
tal-Anness II, għandhom ikunu eliġibbli 
wkoll għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni 
fil-forma ta’ għotjiet għal xogħlijiet skont 
id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk jitwettqu skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 6(b) tal-Error! 
Reference source not found. jew jekk jiġu 
ssodisfati l-kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 596
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2
tal-Anness II, minbarra proġetti ta’ ħżin 
tal-elettriku ppumpjat bl-ilma, għandhom 
ikunu eliġibbli wkoll għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk jitwettqu skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 6(b) tal-Error! 
Reference source not found. jew jekk jiġu 
ssodisfati l-kriterji li ġejjin:

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda loġika fil-ħsieb li l-pajpijiet taż-żejt jiġu esklużi mill-għoti ta’ appoġġ 
finanzjarju.  

Emenda 597
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2
tal-Anness II, minbarra proġetti ta’ ħżin 
tal-elettriku ppumpjat bl-ilma, għandhom 
ikunu eliġibbli wkoll għal appoġġ 
finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta’ 
għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk jitwettqu skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 6(b) tal-Error! 
Reference source not found. jew jekk jiġu 

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

Or. en

Emenda 598
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni ambjentali, inkluż it-tnaqqis tal-gassijiet b’effett ta’ serra tista’ tkun waħda 
mis-sorsi ta’ valur pubbliku mill-investiment tal-infrastruttura. Dan għandu jiġi meqjus fid-
deċiżjonijiet dwar il-finanzjament u l-eliġibbiltà għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.  

Emenda 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
evalwazzjonijiet oħra mwettqa, 
speċjalment minn investituri jew kredituri 
possibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-

(b) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
evalwazzjonijiet oħra mwettqa, 
speċjalment minn investituri jew kredituri 
possibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-
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ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; u

ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; Fi kwalunkwe 
każ, l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni 
għal xogħlijiet ta’ kostruzzjoni għandha 
tappoġġja biss proġetti ta’ interess komuni 
li jipprovdu benefiċċji ekonomiċi, 
ambjentali u soċjali li ma jistgħux 
jinkisbu minn kwalunkwe proġetti 
kummerċjali li jikkompetu ma’ dawn il-
proġetti; u

Or. en

Emenda 600
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
evalwazzjonijiet oħra mwettqa, 
speċjalment minn investituri jew kredituri 
possibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-
ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; u

(b) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
evalwazzjonijiet oħra mwettqa, 
speċjalment minn investituri jew kredituri 
possibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-
ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; Fi kwalunkwe 
każ, l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni 
għal xogħlijiet ta’ kostruzzjoni għandha 
tappoġġja biss proġetti ta’ interess komuni 
li jipprovdu benefiċċji ekonomiċi u/jew 
soċjali u/jew ambjentali li ma jistgħux 
jinkisbu minn kwalunkwe proġetti 
kummerċjali li jikkompetu ma’ dawn il-
proġetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe mekkaniżmu finanzjarju għall-infrastrutturi tal-enerġija għandu jkun iddisinjat 
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b’tali mod li jsostni fluss xieraq ta’ investiment privat mingħajr ma joħloq distorsjoni fil-
kompetizzjoni fis-swieq tal-enerġija Ewropej. Kieku kellha tiġi kkunsidrata deroga għal dan 
il-prinċipju sabiex tinkludi proġetti li “mhumiex kummerċjalment vijabbli” fil-lista finali ta’ 
PCIs, din għandha tkun limitata b’mod ċar u strett.  

Emenda 601
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
evalwazzjonijiet oħra mwettqa, 
speċjalment minn investituri jew kredituri 
possibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-
ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; u

(b) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
evalwazzjonijiet oħra mwettqa, 
speċjalment minn investituri jew kredituri 
possibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-
ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; Fi kwalunkwe 
każ, l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni 
għal xogħlijiet ta’ kostruzzjoni għandha 
tappoġġja biss proġetti ta’ interess komuni 
li jipprovdu benefiċċji ekonomiċi u soċjali 
li ma jistgħux jinkisbu minn kwalunkwe 
proġetti kummerċjali li jikkompetu ma’ 
dawn il-proġetti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe mekkaniżmu finanzjarju għall-infrastrutturi tal-enerġija għandu jkun iddisinjat 
b’tali mod li jsostni fluss xieraq ta’ investiment privat mingħajr ma joħloq distorsjoni fil-
kompetizzjoni fis-swieq tal-enerġija Ewropej. Kieku kellha tiġi kkunsidrata deroga għal dan 
il-prinċipju sabiex tinkludi proġetti li “mhumiex kummerċjalment vijabbli” fil-lista finali ta’ 
PCIs, din għandha tkun limitata b’mod ċar u strett.

Emenda 602
Rachida Dati
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
evalwazzjonijiet oħra mwettqa, 
speċjalment minn investituri jew kredituri 
possibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-
ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; kif ukoll

(b) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
evalwazzjonijiet oħra mwettqa, 
speċjalment minn investituri jew kredituri 
possibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-
ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; jekk jikkompetu 
bosta proġetti mhux kummerċjalment 
vijabbli, għandhom jiġu evalwati b’mod 
komparattiv l-ispejjeż u l-benefiċċji kollha 
ta' kull proġett, u jintgħażel dak li għandu 
l-aħjar rapport bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji; kif ukoll

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjoni ta’ nuqqas ta’ vijabbiltà kummerċjali biss mhix suffiċjenti, jekk ma tkunx 
akkumpanjata b’garanzija li dan hu l-aħjar proġett mhux kummerċjalment vijabbli.

Emenda 603
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
evalwazzjonijiet oħra mwettqa, 
speċjalment minn investituri jew kredituri 
possibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-
ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; u

(b) il-proġett ma jkunx kummerċjalment 
vijabbli skont il-pjan tan-negozju u 
evalwazzjonijiet oħra mwettqa, 
speċjalment minn investituri jew kredituri 
possibbli. Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-
ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; meta jingħata 
appoġġ finanzjarju għal proġett ta’ 
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interess komuni, għandu jiġi vverifikat li 
m’hemmx konsegwenzi perikolużi għal 
proġetti oħra li huma kummerċjalment 
vijabbli; u

Or. en

Emenda 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-proġett ikun irċieva deċiżjoni tal-
allokazzjoni ta’ spejjeż transkonfinali skont 
Error! Reference source not found. jew, 
għal proġetti li jkunu rċevew eżenzjoni 
skont l-Artikolu 36 tad-
Direttiva 2009/73/KE jew l-Artikolu 17 
tar-Regolament (KE) Nru 714/2009, 
opinjoni mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali kompetenti u l-Aġenzija dwar 
il-vijabbiltà kummerċjali tal-proġett.

(c) il-proġett ikun irċieva deċiżjoni tal-
allokazzjoni ta’ spejjeż transkonfinali skont 
Error! Reference source not found..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol simili tal-finanzjament dirett tal-UE u l-eżenzjoni tat-TPA fl-appoġġ tal-vijabbiltà 
finanzjarja ta’ proġett, id-deċiżjonijiet dwar iż-żewġ kwistjonijiet għandhom jittieħdu fl-istess 
stadju, sabiex jiġi żgurat bilanċ xieraq bejn iż-żewġ għodod b’mod li tiġi evitata d-distorsjoni 
bejn il-proġetti.  

Emenda 605
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) m’hemmx distorsjoni tal-
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kompetizzjoni bejn proġetti li 
jikkontribwixxu lejn it-twettiq tal-istess 
kurituri ta’ prijorità tal-Unjoni.  

Or. en

Emenda 606
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) il-proġett ma jwassalx għal 
distorsjoni fis-suq billi jqiegħed proġetti 
oħra li huma kummerċjalment vijabbli fi 
żvantaġġ.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-PCIs għandha ssir b’attenzjoni b’mod li ma tikkawżax distorsjoni tal-
kundizzjonijiet tas-suq. 

Emenda 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1(e) u 4 
tal-Anness II għandhom ikunu eliġibbli 
wkoll għal appoġġ finanzjarju mill-
Unjoni fil-forma ta’ għotjiet għal 
xogħlijiet skont id-dispożizzjonijiet tar-
[Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità 
“Nikkollegaw l-Ewropa”], jekk il-

imħassar
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promoturi tal-proġett ikkonċernati jkunu 
jistgħu juru b’mod ċar l-esternalitajiet 
pożittivi sinifikanti ġġenerati mill-proġetti 
u n-nuqqas ta’ vijabbiltà kummerċjali 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida dwar l-enerġija għandhom jiddeterminaw il-proġetti ta’ interess komuni li 
għandhom jitwettqu sal-2020. Għaldaqstant huwa importanti li l-linji gwida jiġu adottati 
mill-iżjed fis possibbli. Il-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà tal-proġetti ta’ interess komuni 
għall-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni taħt ir-regolament CEF għandhom jiġu stabbiliti fi 
ħdan is-CEF.  B’hekk, nistgħu ntejbu mhux biss il-konsistenza bejn l-allokazzjoni tal-
finanzjament tal-UE disponibbli wara l-konklużjoni tal-MFF u l-proġetti ta’ interess komuni 
li għandhom jiġu ffinanzjati permezz tas-CEF.

Emenda 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(e) u 4 tal-
Anness II għandhom ikunu eliġibbli wkoll 
għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni fil-
forma ta’ għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk il-promoturi tal-proġett 
ikkonċernati jkunu jistgħu juru b’mod ċar 
l-esternalitajiet pożittivi sinifikanti 
ġġenerati mill-proġetti u n-nuqqas ta’ 
vijabbiltà kummerċjali tagħhom.

3. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(e) u 4 tal-
Anness II għandhom ikunu eliġibbli wkoll 
għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni fil-
forma ta’ għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk il-promoturi tal-proġett 
ikkonċernati jkunu jistgħu juru b’mod ċar 
l-esternalitajiet pożittivi sinifikanti 
ġġenerati mill-proġetti u n-nuqqas ta’ 
vijabbiltà kummerċjali tagħhom.

Appoġġ finanzjarju li jkun diġà ngħata lil 
proġett ta’ interess komuni ma jistax 
jittieħed lura retrospettivament jekk il-
proġett jitlef l-istatus tiegħu ta’ proġett ta’ 
interess komuni. Dan mingħajr mingħajr 
ħsara għal kwalunkwe deċiżjoni li 
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tittieħed mill-Qorti tal-Awdituri.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-appoġġ finanzjarju li jkun diġà ngħata lil proġett PCI (inklużi wkoll 
inċentivi ta’ investiment) ma jistax jittieħed lura retrospettivament jekk il-proġett jitlef l-
istatus tiegħu, sakemm il-promotur tal-proġett ma jkunx ta informazzjoni ħażina sabiex jikseb 
status ta’ PCI.  

Emenda 609
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu  3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(e) u 4 tal-
Anness II għandhom ikunu eliġibbli wkoll 
għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni fil-
forma ta’ għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk il-promoturi tal-proġett 
ikkonċernati jkunu jistgħu juru b’mod ċar 
l-esternalitajiet pożittivi sinifikanti 
ġġenerati mill-proġetti u n-nuqqas ta’
vijabbiltà kummerċjali tagħhom.     

3. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punt 1(e) tal-
Anness II għandhom ikunu eliġibbli wkoll 
għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni fil-
forma ta’ għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk il-promoturi tal-proġett 
ikkonċernati jkunu jistgħu juru b’mod ċar 
l-esternalitajiet pożittivi sinifikanti 
ġġenerati mill-proġetti u n-nuqqas ta’ 
vijabbiltà kummerċjali tagħhom.     

Or. de

Emenda 610
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(e) u 4 tal-
Anness II għandhom ikunu eliġibbli wkoll 
għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni fil-
forma ta’ għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk il-promoturi tal-proġett 
ikkonċernati jkunu jistgħu juru b’mod ċar 
l-esternalitajiet pożittivi sinifikanti 
ġġenerati mill-proġetti u n-nuqqas ta’ 
vijabbiltà kummerċjali tagħhom.

3. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(e) tal-
Anness II għandhom ikunu eliġibbli wkoll 
għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni fil-
forma ta’ għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk il-promoturi tal-proġett 
ikkonċernati jkunu jistgħu juru b’mod ċar 
l-esternalitajiet pożittivi sinifikanti 
ġġenerati mill-proġetti u n-nuqqas ta’ 
vijabbiltà kummerċjali tagħhom.

Or. en

Emenda 611
Algirdas Saudargas

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(e) u 4 tal-
Anness II għandhom ikunu eliġibbli wkoll 
għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni fil-
forma ta’ għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk il-promoturi tal-proġett 
ikkonċernati jkunu jistgħu juru b’mod ċar 
l-esternalitajiet pożittivi sinifikanti 
ġġenerati mill-proġetti u n-nuqqas ta’ 
vijabbiltà kummerċjali tagħhom.

3. Proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1(e) tal-
Anness II għandhom ikunu eliġibbli wkoll 
għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni fil-
forma ta’ għotjiet għal xogħlijiet skont id-
dispożizzjonijiet tar-[Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk il-promoturi tal-proġett 
ikkonċernati jkunu jistgħu juru b’mod ċar 
l-esternalitajiet pożittivi sinifikanti 
ġġenerati mill-proġetti u n-nuqqas ta’ 
vijabbiltà kummerċjali tagħhom.

Or. en
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Emenda 612
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Il-kundizzjonalità għall-għajnuna 
finanzjarja mill-Unjoni għal proġetti ta’ 
interess komuni se tiġi eżaminata skont il-
livell ta’ kontribuzzjoni għal għan 
rilevanti wieħed jew aktar, kif stabbilit fl-
Artikolu 1a. Il-kontribuzzjoni għandha 
titkejjel abbażi ta’ kriterji indikati għal 
kull għan skont kif ġej:  
(i) Il-promozzjoni ta’ integrazzjoni akbar 
tas-suq intern tal-enerġija u l-
interoperabbiltà tan-netwerks 
transkonfinali tal-elettriku u tal-gass:  
- in-numru ta’ proġetti li permezz 
tagħhom issir interkonnessjoni effettiva 
tan-netwerks tal-Istati Membri u sseħħ it-
tneħħija tar-restrizzjonijiet interni;   
- it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni tal-
iżolament tal-enerġija mill-Istati Membri;
- il-perċentwal tal-qawwa tat-trażmissjoni 
transkonfinali tal-elettriku b’rabta mal-
kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-elettriku 
installata fl-Istati Membri rilevanti; u  
- il-perċentwal tal-ogħla domanda taż-
żewġ Stati Membri kkonċernati kopert 
mill-interkonnessjonijiet tal-fluss 
riversibbli għall-gass.  
(ii) It-titjib tas-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija tal-Unjoni, li għandha tiġi 
mkejla skont l-evoluzzjoni tar-reżiljenza 
tas-sistemi u s-sigurtà tal-operazzjonijiet 
tas-sistema:
- in-numru ta’ proġetti u l-kapaċità 
tagħhom li jippermettu diversifikazzjoni 
tas-sorsi tal-provvista, li jfornu 
kontrapartijiet u rotot;
- in-numru ta’ proġetti li jżidu l-kapaċità 
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tal-ħżin;
- it-tnaqqis tan-numru previdibbli ta’ 
interruzzjonijiet u t-tul taż-żmien ta’ 
kemm idumu;  
- l-ammont ta’ telf ta’ enerġija 
rinnovabbli minħabba nuqqas ta’ 
konnessjonijiet transkonfinali li jista’ jiġi 
evitat;
- il-konnessjonijiet ta’ swieq iżolati ma’ 
aktar sorsi ta’ provvista diversifikati; jew  
(iii) Il-kontribuzzjoni lejn żvilupp u 
protezzjoni sostenibbli tal-ambjent:  
- it-trażmissjoni ta’ elettriku rinnovabbli 
mis-sit ta’ ġenerazzjoni lejn ċentri ewlenin 
tal-konsum u siti ta’ ħżin;  
- l-ammont ta’ emissjonijiet ta’ CO2 
preklużi mill-kostruzzjoni tal-proġetti li 
bbenefikaw mis-CEF.  

Or. en

Emenda 613
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu  3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Proġetti li jikkontribwixxu għall-
effiċjenza tal-enerġija u għall-
integrazzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
riġenarattiva deċentralizzata għandhom 
mill-inqas jirċievu żewġ terzi tal-appoġġ 
finanzjarju disponibbli għal proġetti 
infrastrutturali tal-enerġija  

Or. de

Emenda 614
Niki Tzavela
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi evitata 
distorsjoni tal-kompetizzjoni b’mod 
partikolari bejn proġetti li jikkontribwixxu 
lejn it-twettiq tal-istess kuritur ta’ prijorità 
tal-Unjoni.  

Or. en

Emenda 615
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Proġetti relatati mal-infrastruttura 
tal-elettriku għandhom jirċievu mill-inqas 
żewġ terzi tal-appoġġ finanzjarju totali 
allokat lil proġetti għall-infrastruttura tal-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Emenda 616
Fiona Hall
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 a
Allokazzjoni ta’ finanzjament għall-

infrastruttura tal-enerġija  
1. L-appoġġ finanzjarju għandu jiġi 
allokat. Proġetti għall-infrastruttura tal-
elettriku għandhom jirċievu mill-inqas 
żewġ terzi tal-appoġġ finanzjarju totali 
disponibbli għal proġetti għall-
infrastruttura tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-ħtiġijiet ta’ finanzjament għal proġetti relatati mal-elettriku huma d-doppju ta’ 
dawk għall-gass, din id-differenza fil-ħtiġijiet tal-investiment għandha tiġi riflessa b’mod ċar 
billi jiġi allokat mill-inqas id-doppju tal-ammont għall-infrastruttura tal-elettriku meta 
mqabbel ma’ proġetti tal-infrastruttura tal-gass u proġetti potenzjali oħra relatati mal-
enerġija.

Emenda 617
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux iktar tard mill-2017, il-
Kummissjoni għandha tippubblika rapport 
dwar l-implimentazzjonu ta' proġetti ta' 
interess komuni. Dan ir-rapport għandu 
jipprovdi evalwazzjoni:

1. Il-Kummissjoni għandha kull sena 
tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill tal-UE rapport li jipprovdi:

Or. ro

Emenda 618
András Gyürk
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) l-ispejjeż attwali u l-impatt ta’ 
proġetti ta’ interess komuni fl-UE;

Or. en

Emenda 619
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt d – it-tielet inċiż (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki u 
dawk innovattivi fir-rigward tal-
involviment tal-partijiet interessati u t-
tnaqqis tal-impatt ambjentali waqt il-
proċessi tal-għoti tal-permessi u l-
implimentazzjoni tal-proġetti;  

Or. en

Emenda 620
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux iżjed tard mill-2017, il-
Kummissjoni għandha tibgħat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE 
rapport dwar l-implimentazzjoni tal-
proġetti ta’ interess komuni. Dan ir-
rapport għandu jipprovdi evalwazzjoni:
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(a) tal-progress fit-tfassil, l-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ interess 
komuni magħżula skont l-Artikolu 3 u, 
fejn xieraq, id-dewmien fl-
implimentazzjoni u diffikultajiet oħra li 
jqumu;

(b) tal-fondi involuti u minfuqa mill-
Unjoni għal proġetti ta’ interess komuni 
skont id-dispożizzjonijiet tar-[Regolament 
tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa], imqabbla mal-valur totali tal-
proġetti ffinanzjati ta’ interess komuni;
(c) fejn tikkonċerna s-setturi tal-elettriku 
u l-gass, l-evoluzzjoni tal-livell ta’ 
interkonnessjoni bejn l-Istati Membri, l-
evoluzzjoni korrispondenti tal-prezzijiet 
tal-enerġija, il-kawżi tagħhom u l-ispejjeż 
ekonomiċi relatati;   

(d) fejn tikkonċerna l-għoti ta’ permessi u 
l-parteċipazzjoni pubblika :
-it-tul ta’ żmien totali medju u massimu 
tal-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni għal 
proġetti ta’ interess komuni, inkluż it-tul 
ta’ żmien ta’ kull stadju tal-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni, meta mqabbel mat-tul 
taż-żmien previst mill-passi ewlenin 
inizjali msemmija fl-Artikolu 11 (3);
-il-livell ta’ oppożizzjoni iffaċjat minn 
proġetti ta’ interess komuni (notevolment 
numru ta’ oġġezzjonijiet bil-miktub waqt 
il-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika, 
numru ta’ azzjonijiet ta’ rikors legali);  
(e) fejn tikkonċerna t-trattament 
regolatorju:
-in-numru ta’ proġetti ta’ interess komuni 
li jkunu ngħataw deċiżjoni ta’ 
allokazzjoni tal-ispejjeż transkonfinali 
skont l-Artikolu 13;
-in-numru u t-tip ta’ proġetti ta’ interess 
komuni li jkunu rċievew inċentivi speċifiċi 
skont l-Artikolu 14.
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Or. ro

Emenda 621
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu  1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma trasparenti tal-infrastruttura li 
tkun faċilment aċċessibbli mill-pubbliku 
ġenerali. Din il-pjattaforma għandu jkun 
fiha l-informazzjoni li ġejja:     

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma trasparenti tal-infrastruttura 
fuq l-Internet fil-lingwi uffiċjali tal-UE li 
tkun faċilment aċċessibbli mill-pubbliku 
ġenerali. Din il-pjattaforma għandu jkun 
fiha l-informazzjoni li ġejja:  

Or. de

Emenda 622
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) informazzjoni ġenerali, aġġornata 
regolarment, inkluża informazzjoni 
ġeografika u dik relatata mal-ispejjeż, għal 
kull proġett ta’ interess komuni;

Or. en

Emenda 623
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) informazzjoni aġġornata 
regolarment dwar il-ħidma tal-Gruppi 
stabbiliti skont l-Artikolu 3(2) inklużi d-
dokumenti u l-analiżijiet li jiġu 
ppreżentati fil-gruppi filwaqt li jiġi eskluż 
kwalunkwe tagħrif kummerċjali sigriet li 
jista’ jkun fihom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat approċċ effettiv għall-parteċipazzjoni u l-aċċettazzjoni pubblika, it-
trasparenza tal-proċeduri tal-ippjanar tan-netwerks għandha tiġi stabbilita fl-iżjed stadju 
bikri. Li kieku t-trasparenza kellha tiġi żgurata biss fi stadju iżjed avvanzat, dan ikun ifisser li 
l-proġetti jitqiesu minn xi wħud bħala li huma fait accompli,u dan iwassal għal tfixkil tal-
għan generali tal-proposta.  

Emenda 624
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-riżultati ewlenin tal-analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż abbażi tal-
metodoloġija elaborata skont l-Artikolu 12 
għall-proġetti ta’ interess komuni 
kkonċernati, minbarra informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

(c) ir-riżultati sħaħ tal-analiżi tal-benefiċċji 
u l-ispejjeż abbażi tal-metodoloġija 
elaborata skont l-Artikolu 12 għall-proġetti 
ta’ interess komuni kkonċernati, minbarra 
informazzjoni kummerċjalment sensittiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati sħaħ tal-analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji għal kull proġett għandhom ikunu 
faċilment u kompletament aċċessibbli għall-partijiet interessati (filwaqt li tiġi rrispettata l-
kunfidenzjalità tal-informazzjoni kummerċjalment sensittiva). Il-proċess tal-informazzjoni u 
tal-pubbliċità għandu jippermetti li l-partijiet interessati jkunu kapaċi jkunu jafu bil-progress 
tal-proġett f’kull ħin.  
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Emenda 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) (c) ir-riżultati ewlenin tal-analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż abbażi tal-
metodoloġija elaborata skont l-Artikolu 12 
għall-proġetti ta’ interess komuni 
kkonċernati, minbarra informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

(c) ir-riżultati sħaħ tal-analiżi tal-benefiċċji 
u l-ispejjeż abbażi tal-metodoloġija 
elaborata skont l-Artikolu 12 għall-proġetti 
ta’ interess komuni kkonċernati, minbarra 
informazzjoni kummerċjalment sensittiva.

Or. en

Emenda 626
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-riżultati ewlenin tal-analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż abbażi tal-
metodoloġija elaborata skont l-Artikolu 12 
għall-proġetti ta’ interess komuni 
kkonċernati, minbarra informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

(c) tir-riżultati ewlenin tal-analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż ex ante abbażi tal-
metodoloġija elaborata skont l-Artikolu 12 
għall-proġetti ta’ interess komuni 
kkonċernati, minbarra informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

Or. en

Emenda 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) informazzjoni aġġornata 
regolarment  dwar il-ħidma tal-Gruppi 
stabbiliti skont l-Artikolu 3(2) inkluż l-
aġenda u l-minuti tal-laqgħat filwaqt li 
jiġi eskluż kwalunkwe tagħrif 
kummerċjali sigriet li jista’ jkun fihom;

Or. en

Emenda 628
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) informazzjoni dwar il-lista attwali ta’ 
proġetti ta’ interess komuni, ħarsa 
ġenerali dwar l-istadji tal-proċess tat-teħid 
ta’ deċiżjonijiet, kif ukoll aġendi għal-
laqgħat tal-grupp reġjonali, flimkien mal-
pubblikazzjoni sussegwenti tal-minuti u 
tad-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu.   

Or. en

Emenda 629
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) il-valutazzjoni tal-impatt ex-post li 
tiddeskrivi l-impatti tal-proġetti ta’ 
interess komuni li jkunu saru viżibbli.  
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Or. en

Emenda 630
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 a
Ir-Regolament KE Nru 713/2009 qed jiġi 
emendat kif ġej:  
L-Artikolu 22 (a) għandu jiġi mibdul 
b’dan li ġej:
Għandhom ikunu dovuti tariffi lill-
Aġenzija għat-talba ta’ deċiżjoni ta’ 
eżenzjoni skont l-Artikolu 9 (1) u gal 
kwalunkwe servizzi oħra pprovduti mill-
Aġenzija skont ir-[Regolament dwar il-
linji gwida għal infrastruttura tal-enerġija 
trans-Ewropea u li jħassar id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjonijiet baġitarji li qed taffaċċja l-ACER m’għandhomx ifixklu t-twettiq tal-missjoni 
importanti tagħha.  


