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Emenda 631
Gaston Franco

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Grid Barra mill-Kosta tal-Ibħra tat-
Tramuntana (‘NSOG’- Northern Seas 
Offshore Grid): grid tal-elettriku integrata 
barra mill-kosta fil-Baħar tat-Tramuntana, 
il-Baħar Irlandiż, il-Kanal Ingliż, il-Baħar 
Baltiku u l-ilmijiet fil-viċin għat-trasport 
tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija barra 
mill-kosta rinnovabbli lejn ċentri ta’ 
konsum u ħżin u għaż-żieda tal-kambju tal-
elettriku transkonfinali.

(1) Il-Grid Barra mill-Kosta tal-Ibħra tat-
Tramuntana (‘NSOG’- Northern Seas 
Offshore Grid):grid tal-elettriku integrata 
barra mill-kosta fil-Baħar tat-Tramuntana, 
il-Baħar Irlandiż, il-Kanal Ingliż, il-Baħar 
Baltiku u l-ilmijiet fil-viċin, u żviluppi 
assoċjati tal-grid (interkonnessjonijiet, 
rinfurzar tal-grid intern fuq l-art) għat-
trasport tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija 
barra mill-kosta rinnovabbli lejn ċentri ta’ 
konsum u ħżin u għaż-żieda tal-kambju tal-
elettriku transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iridu jiġu koperti l-iżvilupp fuq l-art u l-interkonnetturi taħt il-baħar.

Emenda 632
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (‘NSI tal-Punent - Elettriku’): 
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri 
tar-reġjun u ma’ pajjiżi terzi tal-
Mediterran, speċjalment biex jintegraw l-
elettriku minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli.

(2) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (‘NSI tal-Punent - Elettriku’): 
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri 
tar-reġjun, jiġifieri bejn il-Peniżola Iberika
u Franza, biex jikkompletaw is-suq intern 
u jintegraw il-ġenerazzjoni minn sorsi tal-
enerġija rinnovabbli, u ma’ pajjiżi terzi tal-
Mediterran.
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Or. en

Emenda 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (‘NSI tal-Punent - Elettriku’): 
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri 
tar-reġjun u ma’ pajjiżi terzi tal-
Mediterran, speċjalment biex jintegraw l-
elettriku minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli.

(2) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent Ċentrali
u fl-Ewropa tal-Lbiċ (‘NSI tal-Punent -
Elettriku’): interkonnessjonijiet bejn l-Istati 
Membri tar-reġjun u ma’ pajjiżi terzi tal-
Mediterran, speċjalment biex jintegraw l-
elettriku minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli.

Or. en

Emenda 634
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (‘NSI tal-Punent - Elettriku’): 
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri 
tar-reġjun u ma’ pajjiżi terzi tal-
Mediterran, speċjalment biex jintegraw l-
elettriku minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli.

(2) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (‘NSI tal-Punent - Elettriku’): 
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri 
tar-reġjun u ma’ pajjiżi terzi, speċjalment 
biex jintegraw l-elettriku minn sorsi tal-
enerġija rinnovabbli.

Or. en
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Emenda 635
Adina-Ioana Vălean

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (‘NSI tal-Punent - Elettriku’): 
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri 
tar-reġjun u ma’ pajjiżi terzi tal-
Mediterran, speċjalment biex jintegraw l-
elettriku minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli.

(2) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (‘NSI tal-Punent - Elettriku’): 
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri 
tar-reġjun u ma’ pajjiżi terzi, speċjalment 
biex jintegraw l-elettriku minn sorsi tal-
enerġija rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti li jikkwalifika kwalunkwe pajjiż terz, kemm jekk pajjiżi tal-Mediterran, l-
Isvizzera kif ukoll in-Norveġja, u speċjalment fi proġetti ta’ ħżin tal-elettriku li huma rilevanti 
ħafna u meħtieġa sabiex jintegraw aħjar l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

Emenda 636
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (“NSI tal-Punent - Elettriku ”):
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri 
tar-reġjun u ma’ pajjiżi terzi tal-
Mediterran, speċjalment biex jintegraw l-
elettriku minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli.

(2) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (“NSI tal-Punent - Elettriku ”):
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri 
tar-reġjun u ma’ pajjiżi terzi, speċjalment 
biex jintegraw l-elettriku minn sorsi tal-
enerġija rinnovabbli.                      

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Bit-test attwali ż-żona tal-Mediterran biss tista’ tiġi kkunsidrata, u b’hekk pajjiżi terzi oħra
ma jistgħux jiġu inklużi.            

Emenda 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri kkonċernati: il-Belġju, 
Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-
Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, Malta, il-
Portugall, Spanja, ir-Renju Unit;

Stati Membri kkonċernati: il-Belġju, 
Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-
Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-
Portugall, Spanja, ir-Renju Unit.
Sottokuritur tal-elettriku fil-Lbiċ 
(Sottokuritur SWE):

Or. en

Emenda 638
Adina-Ioana Vălean

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri kkonċernati: il-Belġju, 
Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-
Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, Malta, il-
Portugall, Spanja, ir-Renju Unit;

Stati Membri kkonċernati: l-Awstrija, il-
Belġju, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-
Italja, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, 
Malta, il-Portugall, Spanja, ir-Renju Unit;

Or. en

Emenda 639
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt 2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri kkonċernati: il-Belġju, 
Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-
Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, Malta, il-
Portugall, Spanja, ir-Renju Unit;

Stati Membri kkonċernati: il-Belġju, il-
Ġermanja, l-Irlanda, Spanja, Franza, l-
Italja, il-Lussemburgu, Malta, il-Pajjiżi l-
Baxxi, l-Awstrija, il-Portugall, u r-Renju 
Unit.            

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba s-sitwazzjoni ġeografika u dik tal-industrija tal-enerġija l-Awstrija għandha rwol 
ċentrali fil-flussi ta’ enerġija Tramuntana-Nofsinhar fil-Punent tal-Ewropa, speċjalment fit-
trijangolu Ġermanja-Awstrija-Svizzera. Għaldaqstant, bħala Stat Membru affettwat, l-
Awstrija għandha tiġi inkluża wkoll fil-kategorija ta’ interkonnetturi tal-elettriku
Tramuntana-Nofsinhar fl-Ewropa tal-Punent ("NSI West Electricity") u  għalhekk għandha 
tiġi espliċitament inkluża fl-Anness I, punt 1, paragrafu 2.                

Emenda 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt 2 – paragrafu 2 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Sottokuritur fil-Lbiċ (il-Portugall, 
Spanja u Franza): żieda fil-kapaċità tal-
interkonnessjoni sabiex titrawwem 
integrazzjoni fis-suq u jsir użu sħiħ minn 
sorsi tal-enerġija rinnovabbli inklużi 
dawk li qed jiġu potenzjalment importati 
mill-Afrika, u 

Or. en

Emenda 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt 2 – paragrafu 2 – punt b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sottokuritur fil-Punent Ċentrali (il-
Pajjiżi l-Baxxi, il-Belġju, il-Lussemburgu, 
Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Gran 
Brittanja)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kurituri tal-Elettriku proposti huma kbar wisq. Għandhom jiġu definiti sottogruppi 
f’konformità mal-Inizjattivi Reġjonali tal-Elettriku attwali u li għaddejjin bħalissa fejn il-
proġetti għall-applikazzjoni tal-istatus tal-PCI għandhom jiġu diskussi minn qabel. L-
Inizjattivi Reġjonali tal-Elettriku diġà għandhom l-esperjenza u jgħoddu mal-istruttura ta’ 
governanza korretta u l-involviment tal-partijiet interessati. Għalhekk, il-kurituri għandhom 
ikunu viċin kemm jista’ jkun għall-istrutturi ta’ kooperazzjoni reġjonali li diġà jeżistu u li 
jaħdmu b’suċċess.

Emenda 642
Gaston Franco

Proposta għal Regolament
Anness I – parti 1 – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
Tramuntana Nofsinhar fix-Xlokk tal-
Ewropa (“NSI tal-Lvant - Elettriku”):
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri 
tar-reġjun u mal-pajjiżi terzi tal-
Mediterran kif ukoll il-kapaċitajiet ta’ 
ħżin tal-elettriku biex b’mod partikolari
jintegraw u jippromwovu l-elettriku 
ġġenerat minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli;

Or. fr

Emenda 643
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 644
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 645
Niki Tzavela

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tibdil propost sabiex ma jiġix illimitat l-objettiv tal-kuritur li għandu jkun li jitlesta l-ambitu 
tas-suq intern iżda mhux biss permezz tal-integrazzjoni tal-ġenerazzjoni minn RES.

Emenda 646
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri kkonċernati: l-Awstrija, il-
Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, Ċipru, il-
Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-
Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-
Slovenja;

Stati Membri kkonċernati: l-Awstrija, il-
Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, il-
Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, il-Polonja, 
ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja;

Or. en

Emenda 647
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
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Tramuntana Nofsinhar fix-Xlokk tal-
Ewropa (“NSI tax-Xlokk – Elettriku”): 
interkonnessjoni u linji interni 
f’direzzjonijiet Tramuntana-Nofsinhar, 
konnessjonijiet ma’ pajjiżi barra mill-
Unjoni biex ilestu s-suq intern u jintegraw 
ġenerazzjoni minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli 
Stati Membri kkonċernati: il-Bulgarija, 
Ċipru, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, ir-
Rumanija, is-Slovenja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kurituri prijoritarji tal-elettriku għandhom ikunu konsistenti ma’ reġjuni ta’ qabel. Il-Pjan ta’ 
Azzjoni mħejji mill-NSII bi proposta għal PCIs jikkonsisti minn 9 Stati Membri li huma inklużi 
fil-paragrafu 1(3) emendat. Il-grupp skont (3a) għandu jħejji l-Pjan ta’ Azzjoni tiegħu stess. 
Mhuwiex xieraq li jiġu estiżi reġjuni minħabba li jkun ikkumplikat ħafna biex jinstab kunsens.

Emenda 648
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Interkonnessjoni ta’ Sistemi tal-
Elettriku ta’ Gżejjer iżolati mal-art 
kontinentali sabiex jiġu akkwistati l-
benefiċċji tas-suq tal-elettriku integrat, 
tiżdied il-penetrazzjoni tas-sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija u jsir 
trasferiment possibbli tal-enerġija minn 
sorsi rinnovabbli għall-art kontinentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-potenzjal kbir ta’ RES fil-gżejjer Griegi, li jistgħu jsiru disponibbli għall-Istati 
Membri tal-UE sabiex jilħqu l-miri tagħhom, nipproponu li tiġi kkunsidrata iktar iż-żieda li 
ġejja għal dan il-punt.
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Emenda 649
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Pjan ta’ Interkonnessjoni tas-Suq 
Baltiku tal-Enerġija fl-elettriku (‘BEMIP 
tal-Elettriku’): interkonnessjonijiet bejn l-
Istati Membri fir-reġjun Baltiku u r-
rinfurzar ta’ infrastrutturi tal-grid interni
skont dan, biex jintemm l-iżolament tal-
Istati Baltiċi u biex titrawwem l-
integrazzjoni tas-suq fir-reġjun;

(4) Pjan ta’ Interkonnessjoni tas-Suq 
Baltiku tal-Enerġija fl-elettriku (‘BEMIP 
tal-Elettriku’): interkonnessjonijiet bejn l-
Istati Membri fir-reġjun Baltiku u r-
rinfurzar ta’ infrastrutturi tal-grid interni 
skont dan, biex jintemm l-iżolament tal-
Istati Baltiċi u biex titrawwem l-
integrazzjoni tas-suq u biex tiġi integrata 
ġenerazzjoni minn sorsi rinnovabbli tal-
enerġija fir-reġjun;

Or. en

Emenda 650
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 5 – paragrafu 1

Test propost  mill-Kummissjoni Emenda

(5) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (‘NSI tal-Punent - Gass’): 
kapaċitajiet ta’ interkonnessjoni għal 
flussi tal-gass Tramuntana-Nofsinhar fil-
Punent tal-Ewropa biex ikomplu 
jiddiversifikaw ir-rotot tal-provvista u 
jżidu l-kapaċità ta’ kunsinna ta’ gass fi 
żmien qasir.

(5) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (“NSI tal-Punent – Gass”): 
infrastruttura tal-gass għal flussi tal-gass 
Tramuntana-Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa biex ikomplu jiddiversifikaw is-
sorsi ta’ provvista esterna, ir-rotot, u biex 
tittejjeb is-sigurtà tal-provvista lill-Ewropa 
Ċentrali, tiżdied il-kapaċità ta’ kunsinna 
ta’ gass fi żmien qasir u jinbnew u jiġu 
ottimizzati t-terminali tal-gass naturali 
likwifikat (LNG) u l-infrastruttura għall-
ħżin tal-gass.
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Or. en

Emenda 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (‘NSI tal-Punent - Gass’): 
kapaċitajiet ta’ interkonnessjoni għal flussi 
tal-gass Tramuntana-Nofsinhar fil-Punent 
tal-Ewropa biex ikomplu jiddiversifikaw 
ir-rotot tal-provvista u jżidu l-kapaċità ta’ 
kunsinna ta’ gass fi żmien qasir.

(5) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (‘NSI tal-Punent - Gass’): 
kapaċitajiet ta’ interkonnessjoni għal flussi 
tal-gass Tramuntana-Nofsinhar fil-Punent 
tal-Ewropa biex ineħħu ostakoli interni u 
jżidu l-kapaċità ta’ kunsinna fi żmien qasir, 
u b’hekk jagħmlu użu sħiħ minn provvisti 
esterni alternattivi possibbli, inkluż mill-
Afrika, u jottimizzaw l-impjanti eżistenti 
tal-gass naturali likwifikat (LNG) u l-
faċilitajiet ta’ ħżin.

Or. en

Emenda 652
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (‘NSI tal-Punent - Gass’):
kapaċitajiet ta’ interkonnessjoni għal 
flussi tal-gass Tramuntana-Nofsinhar fil-
Punent tal-Ewropa biex ikomplu 
jiddiversifikaw ir-rotot tal-provvista u jżidu 
l-kapaċità ta’ kunsinna ta’ gass fi żmien 
qasir.

(5) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (‘NSI tal-Punent - Gass’):
infrastruttura tal-gass għal flussi tal-gass 
Tramuntana-Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa biex ikomplu jiddiversifikaw ir-
rotot tal-provvista u jżidu l-kapaċità ta’ 
kunsinna ta’ gass fi żmien qasir.

Or. en
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Emenda 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri kkonċernati: il-Belġju, 
Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-
Lussemburgu, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-
Portugall, Spanja, ir-Renju Unit;

Stati Membri kkonċernati: il-Belġju, 
Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-
Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-
Portugall, Spanja, il-Gran Brittanja, l-
Irlanda ta’ Fuq, id-Danimarka, l-Isvezja 
u n-Norveġja.
Sottokurituri kkonċernati:

Or. en

Emenda 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 5 – paragrafu 2 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Kuritur ta’ Nofsinhar (il-Portugall, 
Spanja u Franza): żieda fil-kapaċità tal-
interkonnessjoni, isir użu sħiħ mill-
provvisti esterni alternattivi possibbli, 
inkluż mill-Afrika, u tiġi ottimizzata l-
infrastruttura eżistenti, speċjalment 
impjanti eżistenti tal-gass naturali 
likwifikat (LNG) u l-faċilitajiet tal-ħżin;

Or. en

Emenda 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 5 – paragrafu 2 – punt 6 (ġdid)
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Test propost mill-Kumissjoni Emenda

(b) Kuritur tal-Majjistral (il-Belġju, il-
Pajjiżi l-Baxxi, Franza, l-Irlanda, il-Gran 
Brittanja, l-Irlanda ta’ Fuq, il-Ġermanja, 
id-Danimarka, l-Isvezja, il-Lussemburgu 
u n-Norveġja (osservatur));

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kurituri tal-Gass proposti huma kbar wisq u diġà hemm partijiet interessati involuti. 
Għandhom jiġu definiti sottogruppi f’konformità mal-Inizjattivi Reġjonali għall-Gass (GRI) 
attwali u li għaddejjin bħalissa fejn il-proġetti għall-applikazzjoni tal-istatus tal-PCI 
għandhom jiġu deċiżi minn qabel. Il-GRI diġà għandhom l-esperjenza u jgħoddu mal-
istruttura ta’ governanza korretta u l-involviment tal-partijiet interessati, għalhekk, il-kurituri 
għandhom ikunu viċin kemm jista’ jkun għall-istrutturi ta’ kooperazzjoni reġjonali li diġà 
jeżistu u li jaħdmu b’suċċess. 

Emenda 656
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana-Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u 
fix-Xlokk tal-Ewropa (‘NSI tal-Lvant -
Gass’): konnessjonijiet tal-gass reġjonali 
bejn ir-reġjun tal-Baħar Baltiku, l-Ibħra 
Adrijatiku u tal-Eġew u l-Baħar l-Iswed,
speċjalment biex itejbu d-diversifikazzjoni 
u s-sigurtà tal-provvista tal-gass;

(6) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana-Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u 
fix-Xlokk tal-Ewropa (‘NSI tal-Lvant -
Gass’): infrastruttura tal-enerġija bejn ir-
reġjun tal-Baħar Baltiku, l-Ibħra Adrijatiku 
u tal-Eġew, il-Baħar l-Iswed u l-Baċir 
Mediterranju tal-Lvant, speċjalment biex 
itejbu d-diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-
provvista tal-gass;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tibdil propost biex jiżdied iktar enfasi għall-objettiv tal-kuritur, jiġifieri diversifikazzjoni, kif 
ukoll li jiġi inkluż il-Baċir Mediterranju tal-Lvant fid-dawl tal-fatt li dan jikkonċerna ż-żewġ 
Stati Membri li diġà huma fil-lista kkonċernata.
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Emenda 657
Adina-Ioana Vălean

Proposal for a regulation
Annex I – part 2 – point 6 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

(6) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana-Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u 
fix-Xlokk tal-Ewropa(‘NSI tal-Lvant -
Gass’): konnessjonijiet tal-gass reġjonali 
bejn ir-reġjun tal-Baħar Baltiku, l-Ibħra 
Adrijatiku u tal-Eġew u l-Baħar l-Iswed, 
speċjalment biex itejbu d-diversifikazzjoni 
u s-sigurtà tal-provvista tal-gass;

(6) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana-Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u 
fix-Xlokk tal-Ewropa(‘NSI tal-Lvant -
Gass’): konnessjonijiet tal-gass reġjonali u 
infrastruttura bejn ir-reġjun tal-Baħar 
Baltiku, l-Ibħra Adrijatiku u tal-Eġew u l-
Baħar l-Iswed, inklużi terminali u l-ħżin 
tal-gass likwifikat u kkompressat (LNG u 
CNG), speċjalment biex itejbu d-
diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-provvista 
tal-gass;

Or. en

Emenda 658
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana-Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u 
fix-Xlokk tal-Ewropa (‘NSI tal-Lvant -
Gass’): konnessjonijiet tal-gass reġjonali 
bejn ir-reġjun tal-Baħar Baltiku, l-Ibħra 
Adrijatiku u tal-Eġew u l-Baħar l-Iswed, 
speċjalment biex itejbu d-diversifikazzjoni 
u s-sigurtà tal-provvista tal-gass;

(6) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana-Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u 
fix-Xlokk tal-Ewropa  (‘NSI tal-Lvant -
Gass’): infrastrutturi u konnessjonijiet tal-
gass reġjonali bejn ir-reġjun tal-Baħar 
Baltiku, l-Ibħra Adrijatiku u tal-Eġew u l-
Baħar l-Iswed, speċjalment biex itejbu d-
diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-provvista 
tal-gass;

Or. en
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Emenda 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana-Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u
fix-Xlokk tal-Ewropa (‘NSI tal-Lvant -
Gass’): konnessjonijiet tal-gass reġjonali 
bejn ir-reġjun tal-Baħar Baltiku, l-Ibħra 
Adrijatiku u tal-Eġew u l-Baħar l-Iswed, 
speċjalment biex itejbu d-diversifikazzjoni 
u s-sigurtà tal-provvista tal-gass;

(6) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana-Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u 
fix-Xlokk tal-Ewropa (‘NSI tal-Lvant -
Gass’): infrastruttura ta’ konnessjonijiet 
tal-gass reġjonali bejn ir-reġjun tal-Baħar 
Baltiku, l-Ibħra Adrijatiku u tal-Eġew u l-
Baħar l-Iswed, speċjalment biex itejbu d-
diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-provvista 
tal-gass;

Or. en

Emenda 660
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana-Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u 
fix-Xlokk tal-Ewropa (‘NSI tal-Lvant -
Gass’): konnessjonijiet tal-gass reġjonali 
bejn ir-reġjun tal-Baħar Baltiku, l-Ibħra 
Adrijatiku u tal-Eġew u l-Baħar l-Iswed, 
speċjalment biex itejbu d-diversifikazzjoni 
u s-sigurtà tal-provvista tal-gass;

(6) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana-Nofsinhar fil-Lvant Ċentrali u 
fix-Xlokk tal-Ewropa  (‘NSI tal-Lvant -
Gass’): infrastruttura tal-gass reġjonali 
bejn ir-reġjun tal-Baħar Baltiku, l-Ibħra 
Adrijatiku u tal-Eġew u l-Baħar l-Iswed, 
speċjalment biex itejbu d-diversifikazzjoni 
u s-sigurtà tal-provvista tal-gass;

Or. en

Emenda 661
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar 
(‘SGC’): trażmissjoni ta’ gass mill-Baċir 
tal-Kaspju, l-Asja Ċentrali, il-Lvant 
Nofsani u l-Baċir Mediterranju tal-Lvant 
lill-Unjoni sabiex ittejjeb id-
diversifikazzjoni tal-provvista tal-gass.

(7) Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar 
(‘SGC’): infrastruttura għat-trażmissjoni 
u l-ħżin ta’ gass mill-Baċir tal-Kaspju, l-
Asja Ċentrali, il-Lvant Nofsani u l-Baċir 
Mediterranju tal-Lvant lill-Unjoni, inklużi 
t-terminali tal-gass naturali likwifikat u 
kkompressat (LNG u CNG) sabiex ittejjeb 
id-diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-
provvista tal-gass.

Or. en

Emenda 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar 
(‘SGC’): trażmissjoni ta’ gass mill-Baċir 
tal-Kaspju, l-Asja Ċentrali, il-Lvant 
Nofsani u l-Baċir Mediterranju tal-Lvant 
lill-Unjoni sabiex ittejjeb id-
diversifikazzjoni tal-provvista tal-gass.

(7) Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar 
(‘SGC’): infrastruttura tal-gass sabiex 
ittejjeb id-diversifikazzjoni tal-provvista 
tal-gass mill-Baċir tal-Kaspju, l-Asja 
Ċentrali, il-Lvant Nofsani u l-Baċir 
Mediterranju tal-Lvant lill-Unjoni.

Or. en

Emenda 663
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar 
(‘SGC’): trażmissjoni ta’ gass mill-Baċir 
tal-Kaspju, l-Asja Ċentrali, il-Lvant 
Nofsani u l-Baċir Mediterranju tal-Lvant 

(7) Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar 
(‘SGC’): infrastruttura sabiex ittejjeb id-
diversifikazzjoni tal-provvista tal-gass 
mill-Baċir tal-Kaspju, l-Asja Ċentrali, il-
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lill-Unjoni sabiex ittejjeb id-
diversifikazzjoni tal-provvista tal-gass.

Lvant Nofsani u l-Baċir Mediterranju tal-
Lvant lill-Unjoni.

Or. en

Emenda 664
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar 
(‘SGC’): trażmissjoni ta’ gass mill-Baċir 
tal-Kaspju, l-Asja Ċentrali, il-Lvant 
Nofsani u l-Baċir Mediterranju tal-Lvant 
lill-Unjoni sabiex ittejjeb id-
diversifikazzjoni tal-provvista tal-gass.

(7) Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar 
(‘SGC’): trażmissjoni ta’ gass mill-Baċir 
tal-Kaspju, l-Asja Ċentrali, il-Lvant 
Nofsani u l-Baċir Mediterranju tal-Lvant 
lill-Unjoni sabiex ittejjeb id-
diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-provvista 
tal-gass u r-rotot.

Or. en

Emenda 665
Algirdas Saudargas

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Pjan ta’ Interkonnessjoni tas-Suq 
Baltiku tal-Enerġija fil-gass (‘BEMIP tal-
Gass’): infrastruttura li ttemm l-iżolament 
tat-tliet Stati Baltiċi u l-Finlandja u d-
dipendenza tagħhom fuq fornitur wieħed u
għaż-żieda tad-diversifikazzjoni tal-
fornituri fir-reġjun tal-Baħar Baltiku;

(8) Pjan ta’ Interkonnessjoni tas-Suq 
Baltiku tal-Enerġija fil-gass (“BEMIP tal-
Gass”): infrastruttura tal-gass bejn l-Istati 
Membri fir-reġjun Baltiku, li tirrinforza l-
infrastrutturi tal-grid intern tal-gass skont 
dan, li ttemm l-iżolament tat-tliet Stati 
Baltiċi u l-Finlandja u d-dipendenza 
tagħhom fuq fornitur wieħed, għaż-żieda 
tad-diversifikazzjoni u s-sigurtà tal-
provvisti fir-reġjun tal-Baħar Baltiku

Or. en
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Emenda 666
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Pjan ta’ Interkonnessjoni tas-Suq 
Baltiku tal-Enerġija fil-gass (‘BEMIP tal-
Gass’): infrastruttura li ttemm l-iżolament 
tat-tliet Stati Baltiċi u l-Finlandja u d-
dipendenza tagħhom fuq fornitur wieħed u 
għaż-żieda tad-diversifikazzjoni tal-
fornituri fir-reġjun tal-Baħar Baltiku;

(8) Pjan ta’ Interkonnessjoni tas-Suq 
Baltiku tal-Enerġija fil-gass (‘BEMIP tal-
Gass’): infrastruttura li ttemm l-iżolament 
tat-tliet Stati Baltiċi u l-Finlandja u d-
dipendenza tagħhom fuq fornitur wieħed u 
għaż-żieda tad-diversifikazzjoni u s-
sigurtà tal-provvisti tal-gass u r-rotot fir-
reġjun tal-Baħar Baltiku;

Or. en

Emenda 667
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness I – parti 3 – punt 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Konnessjonijiet tal-provvista taż-żejt 
fil-Lvant Ċentrali tal-Ewropa (“OSC”): 
interoperabbiltà tan-netwerk tal-pipelines 
taż-żejt fil-Lvant Ċentrali tal-Ewropa għaż-
żieda tas-sigurtà tal-provvista u t-tnaqqis 
tar-riskji ambjentali.

(9) Konnessjonijiet tal-provvista taż-żejt fl-
Ewropa Ċentrali, fil-Lvant u fix-Xlokk 
tal-Ewropa (“OSC”): interoperabbiltà tan-
netwerk tal-pipelines taż-żejt fil-Lvant 
Ċentrali tal-Ewropa għaż-żieda tas-sigurtà 
tal-provvista u t-tnaqqis tar-riskji 
ambjentali. 

Or. ro

Emenda 668
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness I – parti 3 – punt 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Konnessjonijiet tal-provvista taż-żejt 
fil-Lvant Ċentrali tal-Ewropa (‘OSC’): 
interoperabbiltà tan-netwerk tal-pipelines 
taż-żejt fil-Lvant Ċentrali tal-Ewropa għaż-
żieda tas-sigurtà tal-provvista u t-tnaqqis 
tar-riskji ambjentali.

(9) Kurituri ta’ diversifikazzjoni tal-
provvista taż-żejt fil-Lvant Ċentrali tal-
Ewropa (“OSC”): interoperabbiltà tan-
netwerk tal-pipelines taż-żejt fil-Lvant 
Ċentrali tal-Ewropa għaż-żieda tas-sigurtà 
tal-provvista u t-tnaqqis tar-riskji 
ambjentali.

Or. en

Emenda 669
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness I – parti 3 – punt 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri kkonċernati: l-Awstrija, ir-
Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, l-Ungerija, 
il-Polonja, is-Slovakkja.

Stati Membri kkonċernati: l-Awstrija, ir-
Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, l-Ungerija, 
il-Polonja, is-Slovakkja, ir-Rumanija.

Or. ro

Emenda 670
Gaston Franco

Proposta għal Regolament
Anness I – parti 4 – punt 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Użu tal-grids intelliġenti: adozzjoni ta’ 
teknoloġiji ta’ grids intelliġenti fl-Unjoni li 
jintegraw b’mod effiċjenti l-imġiba u l-
azzjonijiet tal-utenti kollha għan-netwerk 
tal-elettriku, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni ta’ ammonti kbar ta’ elettriku 
minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli jew 
distribwiti u jitolbu rispons mill-
konsumaturi;

(10) Użu tal-grids intelliġenti: adozzjoni ta’ 
teknoloġiji ta’ grids intelliġenti fl-Unjoni li 
jintegraw b’mod effiċjenti l-imġiba u l-
azzjonijiet tal-utenti kollha għan-netwerk 
tal-elettriku u tal-gass, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni ta’ ammonti kbar ta’ elettriku 
u tal-gass minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli jew distribwiti u jitolbu rispons 
mill-konsumaturi;
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Or. fr

Emenda 671
Rachida Dati

Proposta għal Regolament
Anness I – parti 4 – punt 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Użu tal-grids intelliġenti: adozzjoni ta’ 
teknoloġiji ta’ grids intelliġenti fl-Unjoni li 
jintegraw b’mod effiċjenti l-imġiba u l-
azzjonijiet tal-utenti kollha għan-netwerk 
tal-elettriku, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni ta’ ammonti kbar ta’ elettriku 
minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli jew 
distribwiti u jitolbu rispons mill-
konsumaturi;

(10) Użu tal-grids intelliġenti: adozzjoni ta’ 
teknoloġiji ta’ grids intelliġenti fl-Unjoni li 
jintegraw b’mod effiċjenti l-imġiba u l-
azzjonijiet tal-utenti kollha għan-netwerk 
tal-elettriku jew tal-gass, b’mod partikolari 
l-ġenerazzjoni ta’ ammonti kbar ta’ 
elettriku jew tal-gass minn sorsi tal-
enerġija rinnovabbli jew distribwiti u 
jitolbu rispons mill-konsumaturi;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta’ grids intelliġenti tal-gass għandha ġġib magħha valur miżjud għall-grid 
Ewropew tal-enerġija, speċjalment permezz tal-flessibilità tagħhom u tal-integrazzjoni tas-
sorsi rinnovabbli.

Emenda 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Użu tal-grids intelliġenti: adozzjoni ta’ 
teknoloġiji ta’ grids intelliġenti fl-Unjoni li 
jintegraw b’mod effiċjenti l-imġiba u l-
azzjonijiet tal-utenti kollha għan-netwerk 
tal-elettriku, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni ta’ ammonti kbar ta’ elettriku 
minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli jew 
distribwiti u jitolbu rispons mill-

(10) Użu tal-grids intelliġenti: adozzjoni ta’ 
teknoloġiji ta’ grids intelliġenti fl-Unjoni li 
jintegraw b’mod effiċjenti l-imġiba u l-
azzjonijiet tal-utenti kollha għan-netwerk 
tal-elettriku, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni ta’ elettriku minn sorsi tal-
enerġija rinnovabbli jew distribwiti u 
jitolbu rispons mill-konsumaturi;
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konsumaturi;

Or. nl

Emenda 673
Sabine Wils

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Stati Membri kkonċernati: 
kollha;  

imħassar

Or. de

Emenda 674
Adina-Ioana Vălean

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Awtostradi tal-elettriku: l-ewwel 
awtostradi tal-elettriku sal-2020, fid-dawl 
tal-bini ta’ sistema ta’ awtostradi tal-
elettriku fl-Unjoni li hija kapaċi li:
- takkomoda l-ġenerazzjoni żejda mir-riħ
li dejjem tiżdied fl-Ibħra tat-Tramuntana 
u Baltiċi u l-ġenerazzjoni rinnovabbli li 
dejjem tiżdied fil-Lvant u n-Nofsinhar tal-
Ewropa;
- torbot dawn iċ-ċentri ġodda ta’ 
ġenerazzjoni ma’ kapaċitajiet ta’ ħżin 
ewlenin fil-pajjiżi Nordiċi u l-Alpi u maċ-
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ċentri ta’ konsum ewlenin fl-Ewropa 
Ċentrali, u  
- tlaħħaq ma’ domanda u provvista tal-
elettriku flessibli u deċentralizzata li 
dejjem tiżdied;

Or. en

Emenda 675
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Netwerk transkonfinali tad-diossidu 
tal-karbonju: żvilupp ta’ infrastruttura 
għat-trasport tad-diossidu tal-karbonju 
bejn l-Istati Membri u ma’ pajjiżi terzi tal-
viċinat biex ikunu jistgħu jsiru l-qbid u l-
ħżin tad-diossidu tal-karbonju.

imħassar

Stati Membri kkonċernati: kollha.

Or. en

Emenda 676
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Netwerk transkonfinali tad-diossidu 
tal-karbonju: żvilupp ta’ infrastruttura 
għat-trasport tad-diossidu tal-karbonju 
bejn l-Istati Membri u ma’ pajjiżi terzi tal-
viċinat biex ikunu jistgħu jsiru l-qbid u l-
ħżin tad-diossidu tal-karbonju.
Stati Membri kkonċernati: kollha.

imħassar
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Or. de

Emenda 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Netwerk transkonfinali tad-diossidu 
tal-karbonju: żvilupp ta’ infrastruttura 
għat-trasport tad-diossidu tal-karbonju 
bejn l-Istati Membri u ma’ pajjiżi terzi tal-
viċinat biex ikunu jistgħu jsiru l-qbid u l-
ħżin tad-diossidu tal-karbonju

imħassar

Stati Membri kkonċernati: kollha.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Hekk kif il-vijabilità ekonomika u kummerċjali tas-CCS għad trid tintwera u t-teknoloġija 
mhix mistennija li tiġi introdotta b’mod kummerċjali qabel l-2020, m’għandu jingħata l-ebda 
appoġġ finanzjarju għaliha f’dan ir-Regolament. Appoġġ finanzjarju għar-riċerka għas-CCS 
potenzjali diġà qed jingħata permezz ta’ kanali Ewropej oħra.

Emenda 678
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) linji tat-trażmissjoni fl-għoli ta’ vultaġġ 
għoli, jekk ikunu ġew iddisinjati għal 
vultaġġ ta’ 220 kV jew iżjed, u kejbils tat-
trażmissjoni taħt l-art u tas-sottomarini, 
jekk ikunu ġew iddisinjati għal vultaġġ ta’ 
150 kV jew iżjed;

 (a) linji tat-trażmissjoni fl-għoli ta’ 
vultaġġ għoli, jekk ikunu ġew iddisinjati 
għal vultaġġ ta’ 220 kV jew iżjed, kejbils 
tat-trażmissjoni taħt l-art u tas-sottomarini, 
jekk ikunu ġew iddisinjati għal vultaġġ ta’ 
150 kV jew iżjed kif ukoll il-linji konnessi 
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mal-linji msemmija ta’ livell ta’ vultaġġ 
medju u baxx ta' mill-inqas 10 kV;

Or. de

Emenda 679
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) linji tat-trażmissjoni fl-għoli ta’ vultaġġ 
għoli, jekk ikunu ġew iddisinjati għal
vultaġġ ta’ 220 kV jew iżjed, u kejbils tat-
trażmissjoni taħt l-art u tas-sottomarini, 
jekk ikunu ġew iddisinjati għal vultaġġ ta’ 
150 kV jew iżjed;

(a) linji tat-trażmissjoni fl-għoli ta’ vultaġġ 
għoli, jekk ikunu ġew iddisinjati għal 
vultaġġ ta’ 220 kV jew iżjed, u kejbils tat-
trażmissjoni taħt l-art u tas-sottomarini, 
jekk ikunu ġew iddisinjati għal vultaġġ ta’ 
150 kV jew iżjed; inklużi l-linji ta’ vultaġġ 
medju u baxx ta’ 10kV u aktar konnessi 
mal-linji msemmija qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trażmissjoni u d-distribuzzjoni huma marbuta b’mod intensiv u m’għandhomx jitqiesu 
separatament meta jiġi ppjanat PCI. Għalhekk linji tad-distribuzzjoni marbuta ma’ linji tat-
trażmissjoni li jiġu rikonoxxuti bħala “proġetti ta’ interess komuni”, għandhom jitqiesu wkoll 
meta jiġu kkunsidrati proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija eliġibbli. Dan huwa ta’ 
importanza partikolari meta jibnew “awtostradi” ta’ trażmissjoni sabiex jiġi ttrasportat l-
elettriku minn proġetti kbar ta’ sorsi rinnovabbli għal żoni ta’ konsum, minħabba li jkunu 
jridu jinbnew “punti ta’ ħruġ” lejn grid ta’ distribuzzjoni sabiex jinkiseb l-għan.

Emenda 680
Kathleen Van Brempt

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

(a) linji tat-trażmissjoni fl-għoli ta’ vultaġġ 
għoli, jekk ikunu ġew iddisinjati għal 
vultaġġ ta’ 220 kV jew iżjed, u kejbils tat-
trażmissjoni taħt l-art u tas-sottomarini, 
jekk ikunu ġew iddisinjati għal vultaġġ ta’ 
150 kV jew iżjed;

(a) linji tat-trażmissjoni fl-għoli ta’ vultaġġ 
għoli, jekk ikunu ġew iddisinjati għal 
vultaġġ ta’ 220 kV jew iżjed, u kejbils tat-
trażmissjoni taħt l-art u tas-sottomarini, 
jekk ikunu ġew iddisinjati għal vultaġġ ta’ 
150 kV jew iżjed, inkluż linji ta’ vultaġġ 
medju jew baxx iddisinjati għal vultaġġ 
ta’ 10 kV jew aktar li huma konnessi ma’ 
dawn il-linji tat-trażmissjoni fl-għoli jew 
dawn il-kejbils tat-trażmissjoni;

Or. nl

Emenda 681
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) faċilitajiet tal-ħżin tal-elettriku li 
jintużaw għall-ħżin tal-elettriku fuq bażi 
temporanja jew permanenti f’infrastruttura 
taħt l-art jew fuq l-art jew f’siti ġeoloġiċi, 
sakemm dawn ikunu konnessi direttament 
ma’ linji ta’ trażmissjoni b’vultaġġ għoli 
maħsuba għal vultaġġ ta’ 110 kV jew 
iżjed;

(c) faċilitajiet tal-ħżin tal-elettriku li 
jintużaw għall-ħżin tal-elettriku fuq bażi 
temporanja jew permanenti f’infrastruttura 
taħt l-art jew fuq l-art jew f’siti ġeoloġiċi;

Or. nl

Emenda 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) faċilitajiet tal-ħżin tal-elettriku li (c) faċilitajiet tal-ħżin tal-elettriku li 
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jintużaw għall-ħżin tal-elettriku fuq bażi 
temporanja jew permanenti f’infrastruttura 
taħt l-art jew fuq l-art jew f’siti ġeoloġiċi, 
sakemm dawn ikunu konnessi direttament 
ma’ linji ta’ trażmissjoni b’vultaġġ għoli 
maħsuba għal vultaġġ ta’ 110 kV jew 
iżjed;

jintużaw għall-ħżin tal-elettriku fuq bażi 
temporanja jew permanenti f’infrastruttura 
taħt l-art jew fuq l-art jew f’siti ġeoloġiċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni għandhom jiġu appoġġjati wkoll fil-kuntest tal-użu 
tal-grid intelliġenti. Għalhekk l-ambitu tal-grids intelliġenti jeħtieġ li jiġi estiż għal netwerks 
ta’ vultaġġ baxx, fejn il-maġġoranza tal-benefiċċji jistgħu jinkisbu fil-preżent mill-użu tiegħu 
u fejn jingħaqdu l-ogħla numru ta’ konsumaturi u faċilitajiet ta’ ġenerazzjoni tal-enerġija 
żgħar u li huma proprjetà privata. Barra minn hekk l-operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni 
għandhom rwol kruċjali fl-integrazzjoni tal-elettriku prodotti minn sorsi rinnovabbli tal-
enerġija.

Emenda 683
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni, 
kemm fil-livell tat-trażmissjoni u kif ukoll 
tad-distribuzzjoni b’vultaġġ medju, li 
jimmiraw lejn komunikazzjoni diġitali 
bidirezzjonali, f’ħin reali jew viċin il-ħin 
reali, monitoraġġ interattiv u intelliġenti u 
ġestjoni tal-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, 
id-distribuzzjoni u l-konsum tal-elettriku fi 
ħdan netwerk tal-elettriku bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex jiġu żgurati sistema tal-elettriku 
ekonomikament suffiċjenti, sostenibbli, 
b’telf baxx u bi kwalità għolja u s-sigurtà 
tal-provvista u s-sikurezza;

(e) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni 
relatat mal-grid intelliġenti, fil-livelli 
kollha ta’ vultaġġ, li jimmiraw lejn 
komunikazzjoni diġitali bidirezzjonali, 
f’ħin reali jew viċin il-ħin reali, monitoraġġ 
interattiv u intelliġenti u ġestjoni tal-
ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, id-
distribuzzjoni u l-konsum tal-elettriku fi 
ħdan netwerk tal-elettriku bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex jiġu żgurati sistema tal-elettriku 
ekonomikament suffiċjenti, sostenibbli, 
b’telf baxx u bi kwalità għolja u s-sigurtà 
tal-provvista u s-sikurezza;
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Or. en

Emenda 684
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni, 
kemm fil-livell tat-trażmissjoni u kif ukoll 
tad-distribuzzjoni b’vultaġġ medju, li 
jimmiraw lejn komunikazzjoni diġitali 
bidirezzjonali, f’ħin reali jew viċin il-ħin 
reali, monitoraġġ interattiv u intelliġenti u 
ġestjoni tal-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, 
id-distribuzzjoni u l-konsum tal-elettriku fi 
ħdan netwerk tal-elettriku bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex jiġu żgurati sistema tal-elettriku 
ekonomikament suffiċjenti, sostenibbli, 
b’telf baxx u bi kwalità għolja u s-sigurtà 
tal-provvista u s-sikurezza;

(e) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni li 
huma rilevanti għan-Netwerks Intelliġenti 
tal-Enerġija, kemm fil-livell tat-
trażmissjoni u kif ukoll tad-distribuzzjoni 
b’vultaġġ medju, li jimmiraw lejn 
komunikazzjoni diġitali bidirezzjonali, 
f’ħin reali jew viċin il-ħin reali, monitoraġġ 
interattiv u intelliġenti u ġestjoni tal-
ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, id-
distribuzzjoni u l-konsum tal-elettriku fi 
ħdan netwerk tal-elettriku bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex jiġu żgurati sistema tal-elettriku 
ekonomikament suffiċjenti, sostenibbli, 
b’telf baxx u bi kwalità għolja u s-sigurtà 
tal-provvista u s-sikurezza;

Or. de

Emenda 685
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni, 
kemm fil-livell tat-trażmissjoni u kif ukoll 

(e) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni, 
kemm fil-livell tat-trażmissjoni u kif ukoll 
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tad-distribuzzjoni b’vultaġġ medju, li 
jimmiraw lejn komunikazzjoni diġitali 
bidirezzjonali, f’ħin reali jew viċin il-ħin 
reali, monitoraġġ interattiv u intelliġenti u 
ġestjoni tal-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, 
id-distribuzzjoni u l-konsum tal-elettriku fi 
ħdan netwerk tal-elettriku bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex jiġu żgurati sistema tal-elettriku 
ekonomikament suffiċjenti, sostenibbli, 
b’telf baxx u bi kwalità għolja u s-sigurtà 
tal-provvista u s-sikurezza;

tad-distribuzzjoni, li jimmiraw lejn 
komunikazzjoni diġitali bidirezzjonali, 
f’ħin reali jew viċin il-ħin reali, monitoraġġ 
interattiv u intelliġenti u ġestjoni tal-
ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, id-
distribuzzjoni u l-konsum tal-elettriku fi 
ħdan netwerk tal-elettriku bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex jiġu żgurati sistema tal-elettriku 
ekonomikament suffiċjenti, sostenibbli, 
b’telf baxx u bi kwalità għolja u s-sigurtà 
tal-provvista u s-sikurezza;

Or. nl

Emenda 686
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni, 
kemm fil-livell tat-trażmissjoni u kif ukoll 
tad-distribuzzjoni b’vultaġġ medju, li 
jimmiraw lejn komunikazzjoni diġitali 
bidirezzjonali, f’ħin reali jew viċin il-ħin 
reali, monitoraġġ interattiv u intelliġenti u 
ġestjoni tal-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, 
id-distribuzzjoni u l-konsum tal-elettriku fi
ħdan netwerk tal-elettriku bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex jiġu żgurati sistema tal-elettriku 
ekonomikament suffiċjenti, sostenibbli, 
b’telf baxx u bi kwalità għolja u s-sigurtà 
tal-provvista u s-sikurezza;

(e) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni, 
kemm fil-livell tat-trażmissjoni u kif ukoll 
tad-distribuzzjoni b’vultaġġ medju u baxx, 
li jimmiraw lejn komunikazzjoni diġitali 
bidirezzjonali, f’ħin reali jew viċin il-ħin 
reali, monitoraġġ interattiv u intelliġenti u 
ġestjoni tal-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, 
id-distribuzzjoni u l-konsum tal-elettriku fi 
ħdan netwerk tal-elettriku bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex jiġu żgurati sistema tal-elettriku 
ekonomikament suffiċjenti, sostenibbli, 
b’telf baxx u bi kwalità għolja u s-sigurtà 
tal-provvista u s-sikurezza;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kriterji għas-selezzjoni tal-proġetti tal-grid intelliġenti jeħtieġ li jiġu stabbiliti b’mod mhux 
diskriminatorju.

Emenda 687
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni, 
kemm fil-livell tat-trażmissjoni u kif ukoll 
tad-distribuzzjoni b’vultaġġ medju, li 
jimmiraw lejn komunikazzjoni diġitali 
bidirezzjonali, f’ħin reali jew viċin il-ħin 
reali, monitoraġġ interattiv u intelliġenti u 
ġestjoni tal-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, 
id-distribuzzjoni u l-konsum tal-elettriku fi 
ħdan netwerk tal-elettriku bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex jiġu żgurati sistema tal-elettriku 
ekonomikament suffiċjenti, sostenibbli, 
b’telf baxx u bi kwalità għolja u s-sigurtà 
tal-provvista u s-sikurezza;

(e) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni, 
kemm fil-livell tat-trażmissjoni u kif ukoll 
tad-distribuzzjoni b’vultaġġ medju u baxx, 
li jimmiraw lejn komunikazzjoni diġitali 
bidirezzjonali, f’ħin reali jew viċin il-ħin 
reali, monitoraġġ interattiv u intelliġenti u 
ġestjoni tal-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, 
id-distribuzzjoni u l-konsum tal-elettriku fi 
ħdan netwerk tal-elettriku bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex jiġu żgurati sistema tal-elettriku 
ekonomikament suffiċjenti, sostenibbli, 
b’telf baxx u bi kwalità għolja u s-sigurtà 
tal-provvista u s-sikurezza;

Or. en

Emenda 688
Henri Weber

Proposta għal Regolament
Anness II – parti 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni, 
kemm fil-livell tat-trażmissjoni u kif ukoll 
tad-distribuzzjoni b’vultaġġ medju, li 

(e) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni, 
kemm fil-livell tat-trażmissjoni u kif ukoll 
tad-distribuzzjoni b’vultaġġ medju u baxx
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jimmiraw lejn komunikazzjoni diġitali 
bidirezzjonali, f’ħin reali jew viċin il-ħin 
reali, monitoraġġ interattiv u intelliġenti u 
ġestjoni tal-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, 
id-distribuzzjoni u l-konsum tal-elettriku fi 
ħdan netwerk tal-elettriku bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex jiġu żgurati sistema tal-elettriku 
ekonomikament suffiċjenti, sostenibbli, 
b’telf baxx u bi kwalità għolja u s-sigurtà 
tal-provvista u s-sikurezza;

li jimmiraw lejn komunikazzjoni diġitali 
bidirezzjonali, f’ħin reali jew viċin il-ħin 
reali, monitoraġġ interattiv u intelliġenti u 
ġestjoni tal-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, 
id-distribuzzjoni u l-konsum tal-elettriku fi 
ħdan netwerk tal-elettriku bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex jiġu żgurati sistema tal-elettriku 
ekonomikament suffiċjenti, sostenibbli, 
b’telf baxx u bi kwalità għolja u s-sigurtà 
tal-provvista u s-sikurezza;

Or. fr

Emenda 689
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) infrastruttura assoċjata mal-provvista 
tal-elettriku għal vetturi elettriċi jew 
ibridi;

Or. ro

Emenda 690
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) faċilitajiet tal-port biex jipprovdu lill-
bastimenti trakkati bl-elettriku li jkun 
iġġenerat fuq ix-xatt minflok elettriku 
ġġenerat abbord bl-użu tal-magni 
tagħhom stess;
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Or. ro

Emenda 691
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) faċilitajiet ta' riċeviment, ħżin u 
rigassifikazzjoni jew dekompressjoni għal 
gass naturali likwifikati (LNG) jew gass 
naturali kkompressat (CNG);

(c) faċilitajiet ta' riċeviment, ħżin, trasport
u rigassifikazzjoni jew dekompressjoni 
għal gass naturali likwifikati (LNG) jew 
gass naturali kkompressat (CNG);

Or. en

Emenda 692
Gaston Franco

Proposta għal Regolament
Anness II – punt 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) kwalunkwe tagħmir jew 
installazzjoni, użat kemm fil-livell tat-
trażmissjoni u kif ukoll tad-distribuzzjoni 
b’vultaġġ medju li jippermettu 
komunikazzjoni diġitali bidirezzjonali, 
f’ħin reali jew viċin il-ħin reali, għal 
sistemà  interattiva u intelliġenti ta’ 
monitoraġġ u ġestjoni tal-ġenerazzjoni, it-
trażmissjoni, id-distribuzzjoni u l-konsum 
tal-gass fi ħdan netwerk bl-għan li jiġi 
żviluppat netwerk li b’mod effiċjenti 
jintegra l-imġiba u l-azzjonijiet tal-utenti 
kollha konnessi miegħu – ġeneraturi, 
konsumaturi u dawk li jagħmlu t-tnejn –
sabiex tiġi stabbilita sistema tal-gass 
kosteffikaċi, sostenibbli, b’telf baxx u bi 
kwalità għolja u s-sigurtà tal-provvista u 
s-sikurezza;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-grids intelliġenti fil-qasam tal-gass għandhom ukoll jiġu promossi billi dan jippermetti l-
intergrazzjoni tas-sorsi rinnovabbli u jkomplu jassiguraw il-flessibilità u l-effikaċja tan-
netwerk.

Emenda 693
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) fir-rigward taż-żejt: imħassar
(a) pipelines użati għat-trasport ta’ żejt 
mhux maħdum;
(b) stazzjonijiet tal-ippumpjar u faċilitajiet 
ta’ ħżin meħtieġa għall-operat ta’ 
pipelines ta’ żejt mhux maħdum;
(c) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni 
essenzjali għas-sistema inkwistjoni biex 
topera b’mod adattat, sigur u effiċjenti, 
inklużi sistemi ta’ protezzjoni, monitoraġġ 
u kontroll u strumenti tal-fluss fid-
direzzjoni opposta;

Or. en

Emenda 694
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pipelines użati għat-trasport ta’ żejt 
mhux maħdum;

(a) pipelines użati għat-trasport ta’ żejt 
mhux maħdum lejn ir-raffineriji;

Or. en
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Emenda 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) fir-rigward tad-diossidu tal-karbonju: imħassar
(a) pipelines dedikati, minbarra netwerk 
ta’ pipelines upstream, użati għat-trasport 
ta’ diossidu tal-kabonju minn iżjed minn 
sors wieħed, jiġifieri installazzjonijiet 
industrijali (inklużi impjanti tal-enerġija) 
li jipproduċu gass tad-diossidu tal-
kabonju mill-kombustjoni jew 
reazzjonijiet kimiċi oħra li jinvolvu 
komposti fossili jew mhux fossili li fihom 
il-karbonju, għall-finijiet tal-ħżin 
ġeoloġiku permanenti tad-diossidu tal-
karbonju skont id-Direttiva 2009/31/KE;
(b) faċilitajiet għal-likwifikazzjoni u l-ħżin 
temporanju ta’ diossidu tal-karbonju fid-
dawl ta’ iżjed trasport tagħhom. Dan ma 
jinkludix infrastruttura f’formazzjoni 
ġeoloġika użata għal ħżin ġeoloġiku 
permanenti tad-diossidu tal-karbonju 
skont id-Direttiva 2009/31/KE u 
faċilitajiet assoċjati tal-wiċċ u tal-
injezzjoni.
(c) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni 
essenzjali biex is-sistema inkwistjoni 
topera b’mod xieraq, sigur u b’effiċjenza, 
inklużi sistemi ta’ protezzjoni, monitoraġġ 
u kontroll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtiġijiet tal-investiment għall-infrastruttura tal-gass u tal-elettriku huma enormi sal-2020 u 
wara u għalhekk ma jiġġustifikawx allokazzjoni separata ta’ għotjiet għall-infrastruttura tat-
trasport u tal-ħżin tas-CCS fi ħdan dan ir-Regolament. Ir-Regolament għandu jibqa’ ffokat 
sabiex jinkisbu r-riżultati fl-oqsma ewlenin tal-elettriku u l-gass.
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Emenda 696
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) fir-rigward tad-diossidu tal-karbonju: imħassar
(a) pipelines dedikati, minbarra netwerk 
ta’ pipelines upstream, użati għat-trasport 
ta’ diossidu tal-kabonju minn iżjed minn 
sors wieħed, jiġifieri installazzjonijiet 
industrijali (inklużi impjanti tal-enerġija) 
li jipproduċu gass tad-diossidu tal-
kabonju mill-kombustjoni jew 
reazzjonijiet kimiċi oħra li jinvolvu 
komposti fossili jew mhux fossili li fihom 
il-karbonju, għall-finijiet tal-ħżin 
ġeoloġiku permanenti tad-diossidu tal-
karbonju skont id-Direttiva 2009/31/KE;
(b) faċilitajiet għal-likwifikazzjoni u l-ħżin 
temporanju ta’ diossidu tal-karbonju fid-
dawl ta’ iżjed trasport tagħhom. Dan ma 
jinkludix infrastruttura f’formazzjoni 
ġeoloġika użata għal ħżin ġeoloġiku 
permanenti tad-diossidu tal-karbonju 
skont id-Direttiva 2009/31/KE u 
faċilitajiet assoċjati tal-wiċċ u tal-
injezzjoni.
(c) (c) kwalunkwe tagħmir jew 
installazzjoni essenzjali biex is-sistema 
inkwistjoni topera b’mod xieraq, sigur u 
b’effiċjenza, inklużi sistemi ta’ 
protezzjoni, monitoraġġ u kontroll

Or. en

Emenda 697
Sabine Wils
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Proposta għal regolament
Anness II – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) fir-rigward tad-diossidu tal-
karbonju:

(a) pipelines dedikati, minbarra 
netwerk ta’ pipelines upstream, użati 
għat-trasport ta’ diossidu tal-kabonju 
minn iżjed minn sors wieħed, jiġifieri 
installazzjonijiet industrijali (inklużi 
impjanti tal-enerġija) li jipproduċu gass 
tad-diossidu tal-kabonju mill-kombustjoni 
jew reazzjonijiet kimiċi oħra li jinvolvu 
komposti fossili jew mhux fossili li fihom 
il-karbonju, għall-finijiet tal-ħżin 
ġeoloġiku permanenti tad-diossidu tal-
karbonju skont id-Direttiva 2009/31/KE;
(b) faċilitajiet għal-likwifikazzjoni u l-
ħżin temporanju ta’ diossidu tal-karbonju 
fid-dawl ta’ iżjed trasport tagħhom. Dan 
ma jinkludix infrastruttura f’formazzjoni 
ġeoloġika użata għal ħżin ġeoloġiku 
permanenti tad-diossidu tal-karbonju 
skont id-Direttiva 2009/31/KE u 
faċilitajiet assoċjati tal-wiċċ u tal-
injezzjoni.
(c) kwalunkwe tagħmir jew 
installazzjoni essenzjali biex is-sistema 
inkwistjoni topera b’mod xieraq, sigur u 
b’effiċ j e n z a ,  inklużi sistemi ta’ 
protezzjoni, monitoraġġ u kontroll.

imħassar

Or. de

Emenda 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Anness II – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) fir-rigward tad-diossidu tal-karbonju: imħassar
(a) pipelines dedikati, minbarra netwerk 
ta’ pipelines upstream, użati għat-trasport 
ta’ diossidu tal-kabonju minn iżjed minn 
sors wieħed, jiġifieri installazzjonijiet 
industrijali (inklużi impjanti tal-enerġija)
li jipproduċu gass tad-diossidu tal-
kabonju mill-kombustjoni jew 
reazzjonijiet kimiċi oħra li jinvolvu 
komposti fossili jew mhux fossili li fihom 
il-karbonju, għall-finijiet tal-ħżin 
ġeoloġiku permanenti tad-diossidu tal-
karbonju skont id-Direttiva 2009/31/KE;
(b) faċilitajiet għal-likwifikazzjoni u l-ħżin 
temporanju ta’ diossidu tal-karbonju fid-
dawl ta’ iżjed trasport tagħhom. Dan ma 
jinkludix infrastruttura f’formazzjoni 
ġeoloġika użata għal ħżin ġeoloġiku 
permanenti tad-diossidu tal-karbonju 
skont id-Direttiva 2009/31/KE u 
faċilitajiet assoċjati tal-wiċċ u tal-
injezzjoni.
(c) kwalunkwe tagħmir jew installazzjoni 
essenzjali biex is-sistema inkwistjoni 
topera b’mod xieraq, sigur u b’effiċjenza, 
inklużi sistemi ta’ protezzjoni, monitoraġġ 
u kontroll.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Hekk kif il-vijabilità ekonomika u kummerċjali tas-CCS għad trid tintwera u t-teknoloġija 
mhix mistennija li tiġi introdotta b’mod kummerċjali qabel l-2020, m’għandu jingħata l-ebda 
appoġġ finanzjarju għaliha f’dan ir-Regolament. Appoġġ finanzjarju għar-riċerka għas-CCS 
potenzjali diġà qed jingħata permezz ta’ kanali Ewropej oħra.

Emenda 699
Konrad Szymański
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Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) faċilitajiet għal-likwifikazzjoni u l-ħżin 
temporanju ta’ diossidu tal-karbonju fid-
dawl ta’ iżjed trasport tagħhom. Dan ma 
jinkludix infrastruttura f’formazzjoni 
ġeoloġika użata għal ħżin ġeoloġiku 
permanenti tad-diossidu tal-karbonju 
skont id-Direttiva 2009/31/KE u 
faċilitajiet assoċjati tal-wiċċ u tal-
injezzjoni.

(b) faċilitajiet għal-likwifikazzjoni u l-ħżin 
ta’ diossidu tal-karbonju fid-dawl ta’ iżjed 
trasport tagħhom.

Or. en

Emenda 700
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Għall-proġetti relatati mal-elettriku li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 1 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jkun 
magħmul minn rappreżentanti tal-Istati 
Membri, awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
operaturi ta’ sistema tat-trażmissjoni li 
jaqdu l-obbligu tagħhom li jikkooperaw 
f’livell reġjonali f’konformità mal-Artikolu 
6 tad-Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 12 
tar-Regolament (KE) Nru 714/2009 u 
promoturi ta’ proġetti kkonċernati minn 
kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti 
indikati fl-Anness I, li jkunu ssottomettew 
proġett potenzjalment eliġibbli għall-
għażla, kif ukoll il-Kummissjoni, l-
Aġenzija u l-ENTSO tal-Elettriku. Partijiet 
interessati rilevanti oħra, inklużi 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
produtturi u konsumaturi u 
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organizzazzjonijiet ambjentali 
kkonċernati, għandhom jirċievu status ta’ 
osservatur u għandhom ikunu jistgħu 
jattendu l-laqgħat tal-gruppi reġjonali 
sabiex jiksbu aċċettazzjoni soċjali aktar 
wiesgħa tal-proġett ta’ proċess ta’ interess 
komuni u l-implimentazzjoni sussegwenti 
tal-proġetti ta’ interess komuni.

Or. en

Emenda 701
Adina-Ioana Vălean

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sħubija sħiħa ta’ Gruppi Reġjonali għal partijiet interessati rilevanti tidher li hija fattur 
importanti ta’ suċċess għall-proġett minħabba li tippermetti li jieħdu sehem fil-proċess sħiħ, 
mill-istadji bikrija tiegħu, u b’hekk tiġi faċilitata l-fażi tal-valutazzjoni tar-riskju.
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Emenda 702
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sħubija sħiħa ta’ Gruppi Reġjonali għal partijiet interessati rilevanti tidher li hija fattur 
importanti ta’ suċċess għall-proġetti: min-naħa l-waħda tippermettilhom li jieħdu sehem fil-
proċess sħiħ, mill-istadji bikrija tiegħu, u b’hekk tiġi faċilitata l-fażi tal-valutazzjoni tar-
riskju; min-naħa l-oħra, tagħti aċċess għal membri ta’ gruppi reġjonali għall-għarfien espert 
u l-feedback tagħhom fuq esperjenzi fi proġetti simili (filwaqt illi jirrispettaw il-
kunfidenzjalità ta’ informazzjoni kummerċjalment sensittiva).

Emenda 703
Algirdas Saudargas

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

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

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

Or. en

Emenda 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Għall-proġetti relatati mal-elettriku li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 1 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jkun 
magħmul minn rappreżentanti tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, operaturi 
ta’ sistema tat-trażmissjoni li jaqdu l-
obbligu tagħhom li jikkooperaw f’livell 
reġjonali f’konformità mal-Artikolu 6 tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009 u 
promoturi ta’ proġetti kkonċernati minn 
kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti 
indikati fl-Anness 1, kif ukoll il-
Kummissjoni, l-Aġenzija u l-ENTSO tal-
Elettriku.
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Emenda 705
Henri Weber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 706
Algirdas Saudargas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-proġetti relatati mal-gass li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness 
II, kull Grupp għandu jkun magħmul minn
rappreżentanti tal-Istati Membri, 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, operaturi 
ta’ sistema tat-trażmissjoni li jaqdu l-
obbligu tagħhom li jikkooperaw f’livell 
reġjonali f’konformità mal-Artikolu 7 tad-

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

Direttiva 2009/73/KE u l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009, promoturi 
ta’ proġetti kkonċernati minn kull waħda 
mill-prijoritajiet rilevanti indikati fl-Anness 
I li ssottomettew proġett potenzjalment 
eliġibbli għall-għażla, kif ukoll il-
Kummissjoni, l-Aġenzija u l-ENTSO tal-
Gass.

Il-parteċipazzjoni ta’ awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Aġenzija fil-
Gruppi Reġjonali m’għandhiex 
tipperikolaw it-twettiq tal-objettivi u d-
dmirijiet tagħhom taħt dan ir-Regolament 
jew taħt l-Artikoli 36 u 37 tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikoli 40 u 41 
tad-Direttiva 2009/73/KE, jew taħt ir-
Regolament (KE) Nru 713/2009.

Or. en

Emenda 707
Adina-Ioana Vălean

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

L-istess ġustifikazzjoni bħal fil-każ tal-Anness III punt .

Emenda 708
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sħubija sħiħa ta’ Gruppi Reġjonali għal partijiet interessati rilevanti tidher li hija fattur 
importanti ta’ suċċess għall-proġetti: min-naħa l-waħda tippermettilhom li jieħdu sehem fil-
proċess sħiħ, mill-istadji bikrija tiegħu, u b’hekk tiġi faċilitata l-fażi tal-valutazzjoni tar-
riskju; min-naħa l-oħra, tagħti aċċess għal membri ta’ gruppi reġjonali għall-għarfien espert 
u l-feedback tagħhom fuq esperjenzi fi proġetti simili (filwaqt illi jirrispettaw il-
kunfidenzjalità ta’ informazzjoni kummerċjalment sensittiva).
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Emenda 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 710
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en



AM\900619MT.doc 47/124 PE488.000v01-00

MT

Emenda 711
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 712
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 713
Amalia Sartori
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Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sħubija sħiħa ta’ Gruppi Reġjonali għal partijiet interessati rilevanti tidher li hija fattur 
importanti ta’ suċċess għall-proġetti: min-naħa l-waħda tippermettilhom li jieħdu sehem fil-
proċess sħiħ, mill-istadji bikrija tiegħu, u b’hekk tiġi faċilitata l-fażi tal-valutazzjoni tar-
riskju; min-naħa l-oħra, tagħti aċċess għal membri ta’ gruppi reġjonali għall-għarfien espert 
u l-feedback tagħhom fuq esperjenzi fi proġetti simili (filwaqt illi jirrispettaw il-
kunfidenzjalità ta’ informazzjoni kummerċjalment sensittiva).

Emenda 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 715
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promoturi ta’ proġetti u l-Aġenzija, 
filwaqt illi jgawdu d-drittijiet bħala 
membri ta’ Grupp, m’għandux ikollhom 
drittijiet għall-vot u jistgħu jattendu biss l-
adozzjoni finali tal-lista proposta għas-
sottomissjoni skont l-Artikolu 3(4) bħala 
osservaturi.

Or. en

Emenda 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Għandhom jiġu stabbiliti gruppi 
sottoreġjonali f’konformità mas-
sottokategoriji ta’ kurituri definiti taħt il-
punt 5 tal-Anness I. Kull grupp 
sottoreġjonali għandu jkun soġġett għall-
Inizjattivi Reġjonali diġà eżistenti fl-
elettriku u l-gass .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Promoturi ta’ proġetti oħra għajr TSOs u DSOs m’għandhomx jipparteċipaw fil-proċessi li 
fihom huma involuti l-Gruppi Reġjonali, minħabba li għandhom interess preġudikat lejn il-
proġetti potenzjali tagħhom stess. Barra minn hekk, in-numru ta’ parteċipanti jista’ jiżdied 
notevolment, u dak jaffettwa l-effiċjenza u l-effikaċja tal-ħidmiet tal-Gruppi Reġjonali.
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Emenda 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Kull Grupp għandu jorganizza l-ħidma 
tiegħu f’konformità mal-isforzi għall-
kooperazzjoni reġjonali skont l-Artikolu 6 
tad-Direttiva 2009/72/KE, l-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009, u l-
Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009 u strutturi eżistenti oħra ta’ 
kooperazzjoni reġjonali.

(2) Kull Grupp għandu jorganizza l-ħidma 
tiegħu f’konformità mal-isforzi għall-
kooperazzjoni reġjonali skont l-Artikolu 6 
tad-Direttiva 2009/72/KE, l-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009, u l-
Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009 u strutturi eżistenti oħra ta’ 
kooperazzjoni reġjonali bħall-Inizjattivi 
Reġjonali attwali tal-elettriku u l-gass.

Or. en

Emenda 718
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Kull Grupp għandu jorganizza l-ħidma 
tiegħu f’konformità mal-isforzi għall-
kooperazzjoni reġjonali skont l-Artikolu 6 
tad-Direttiva 2009/72/KE, l-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009, u l-
Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009 u strutturi eżistenti oħra ta’ 
kooperazzjoni reġjonali.

(2) Kull Grupp għandu jorganizza l-ħidma 
tiegħu f’konformità mal-isforzi għall-
kooperazzjoni reġjonali skont l-Artikolu 6 
tad-Direttiva 2009/72/KE, l-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009, u l-
Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009 u strutturi eżistenti oħra ta’ 
kooperazzjoni reġjonali bħall-Inizjattivi 
Reġjonali attwali tal-elettriku u l-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kooperazzjoni Reġjonali għandha tkun f’konformità mal-Inizjattivi Reġjonali attwali tal-
elettriku u l-gass.
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Emenda 719
Algirdas Saudargas

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Kull Grupp għandu jistieden, kif ikun 
xieraq bl-għan li tiġi implimentata l-
prijorità rilevanti indikata fl-Anness I, 
rappreżentanti ta' amministrazzjonijiet 
nazzjonali, ta' awtoritajiet regolatorji, ta' 
promoturi ta’ proġetti, u operaturi ta’ 
sistemi tat-trażmissjoni minn pajjiżi 
kandidati tal-UE u pajjiżi potenzjalment 
kandidati, il-pajjiżi membri taż-Żona 
Ekonomika Ewropea u l-Assoċjazzjoni 
Ewropea tal-Kummerċ Ħieles, 
rappreżentanti minn istituzzjonijiet u korpi 
tal-Komunità tal-Enerġija, pajjiżi koperti 
mill-Politika Ewropea tal-Viċinat u pajjiżi 
li magħhom l-Unjoni stabbilixxiet 
kooperazzjoni speċifikament dwar l-
enerġija.

(3) Kull Grupp jista’ jistieden, bl-għan li 
tiġi implimentata l-prijorità rilevanti 
indikata fl-Anness I, rappreżentanti ta' 
amministrazzjonijiet nazzjonali, ta' 
awtoritajiet regolatorji, ta' promoturi ta’ 
proġetti, potenzjalment eliġibbli għall-
għażla tal-proġett bħala proġett ta’ 
interess komuni u operaturi ta’ sistemi tat-
trażmissjoni minn pajjiżi kandidati tal-UE 
u pajjiżi potenzjalment kandidati, il-pajjiżi 
membri taż-Żona Ekonomika Ewropea u l-
Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ 
Ħieles, rappreżentanti minn istituzzjonijiet 
u korpi tal-Komunità tal-Enerġija, pajjiżi 
koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat u 
pajjiżi li magħhom l-Unjoni stabbilixxiet 
kooperazzjoni speċifikament dwar l-
enerġija. Id-deċiżjoni li jiġu mistiedna 
rappreżentanti ta’ pajjiżi terzi għandha 
tkun ibbażata fuq kunsens.

Or. en

Emenda 720
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Kull Grupp għandu jikkonsulta l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
partijiet interessati rilevanti, inklużi l-
produtturi, l-operaturi ta' sistema ta’ 
distribuzzjoni, il-fornituri u għall-kompiti 

imħassar
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stabbiliti fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 5, 
organizzazzjonijiet tal-protezzjoni 
ambjentali. Il-Grupp jista’ jorganizza 
seduti jew konsultazzjonijiet meta jkun 
rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sħubija sħiħa ta’ Gruppi Reġjonali għal partijiet interessati rilevanti tidher li hija fattur 
importanti ta’ suċċess għall-proġetti: min-naħa l-waħda tippermettilhom li jieħdu sehem fil-
proċess sħiħ, mill-istadji bikrija tiegħu, u b’hekk tiġi faċilitata l-fażi tal-valutazzjoni tar-
riskju; min-naħa l-oħra, tagħti aċċess għal membri ta’ gruppi reġjonali għall-għarfien espert 
u l-feedback tagħhom fuq esperjenzi fi proġetti simili (filwaqt illi jirrispettaw il-
kunfidenzjalità ta’ informazzjoni kummerċjalment sensittiva).

Emenda 721
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 722
Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fil-proċess tad-deċiżjoni dwar il-lista 
ta’ proġett ta’ interess komuni, kull Grupp 
Reġjonali għandu jfittex li jintlaħaq 
kunsens fost l-Istati Membri li huma 
involuti direttament fil-proġetti biss.

Or. en

Emenda 723
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Kull Grupp għandu jippubblika l-
aġenda u l-minuti tal-laqgħat tiegħu dwar 
il-pjattaforma tat-trasparenza tal-
infrastruttura msemmija fl-Artikolu 17 ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għar-raġunijiet tat-trasparenza u sabiex tiżdied l-aċċettazzjoni tas-soċjetà tal-proċess tal-
PCI u l-implimentazzjoni sussegwenti tal-proġetti, huwa importanti għall-pubbliku u l-
partijiet interessati l-oħra li jifhmu, meta l-gruppi reġjonali se jieħdu deċiżjonijiet u r-riżultat 
tagħhom.

Emenda 724
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 4b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-Istati Membri li mhumiex involuti 
fi proġett li qed jiġi diskuss m’għandhomx 
jiġu intitolati li jimblukkaw l-inklużjoni 
tiegħu fil-lista ta’ proġetti ta’ interess 
komuni.

Or. en

Emenda 725
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c)Kull Grupp għandu jippubblika r-
regoli interni tiegħu u lista aġġornata ta’ 
membri u għandu jagħmilhom aċċessibbli 
faċilment fi kwalunkwe ħin. Kull Grupp 
għandu jippubblika wkoll informazzjoni 
aġġornata regolarment dwar il-progress 
tax-xogħol tiegħu kif ukoll il-
konklużjonijiet u d-deċiżjonijiet finali 
tiegħu u jagħmilhom aċċessibbli 
faċilment.

Or. en

Emenda 726
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a).Kull Grupp għandu jippubblika r-
regoli interni tiegħu u lista aġġornata ta’ 
membri u jagħmilhom aċċessibbli 
faċilment fi kwalunkwe ħin. Kull Grupp 
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għandu jippubblika wkoll informazzjoni 
aġġornata regolarment dwar il-progress 
tax-xogħol tiegħu kif ukoll il-
konklużjonijiet u d-deċiżjonijiet finali 
tiegħu u jagħmilhom aċċessibbli 
faċilment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta’ governanza tal-Gruppi Reġjonali għandhom ikunu ċari, preċiżi u aċċessibbli 
pubblikament sabiex jiġi żgurat li jiġi rispettat proċess ġust u trasparenti. Għall-istess raġuni, 
informazzjoni dwar il-ħidma ta’ Gruppi Reġjonali għandha tkun faċilment u pubblikament 
aċċessibbli wkoll: il-partijiet interessati kollha jridu jkunu jistgħu, fi kwalunkwe ħin, ikunu 
jafu dwar il-progress ta’ proġett. F’termini prattiċi, sabiex tiġi ppreservata l-kunfidenzjalità 
ta’ informazzjoni sensittiva u sabiex wieħed jittratta l-kunflitti ta’ interess potenzjali, jidher 
rakkomandabbli ħafna għall-ħolqien tas-sottogrupp, sabiex tiġi ppreservata l-kunfidenzjalità.

Emenda 727
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1– punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Kull Grupp għandu jippubblika r-
regoli interni tiegħu u lista aġġornata ta’ 
membri u jagħmilhom aċċessibbli 
faċilment fi kwalunkwe ħin. Kull Grupp 
għandu jippubblika wkoll informazzjoni 
aġġornata regolarment dwar il-progress 
tax-xogħol tiegħu kif ukoll il-
konklużjonijiet u d-deċiżjonijiet finali 
tiegħu u jagħmilhom aċċessibbli 
faċilment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta’ governanza tal-Gruppi Reġjonali għandhom ikunu ċari, preċiżi u aċċessibbli 
pubblikament sabiex jiġi żgurat li jiġi rispettat proċess ġust u trasparenti. Għall-istess raġuni, 
informazzjoni dwar il-progress tal-ħidma ta’ Gruppi Reġjonali għandha tkun faċilment u 
pubblikament aċċessibbli wkoll: il-partijiet interessati kollha jridu jkunu jistgħu, fi 
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kwalunkwe ħin, ikunu jafu dwar il-progress ta’ proġett.

Emenda 728
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Kull promotur ta’ proġett għandu 
jressaq applikazzjoni għall-għażla ta’ 
proġett bħala proġett ta’ interess komuni 
lill-membri tal-Grupp rispettiv, li tkun 
tinkludi valutazzjoni tal-proġett(i) tiegħu 
fir-rigward tal-kontribut għall-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet stabbiliti 
fl-Anness I, l-issodisfar tal-kriterji 
rilevanti definiti fl-Artikolu 6, u 
kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti 
għall-evalwazzjoni tal-proġett.

(1) Il-Kummissjoni, bħala president tal-
Gruppi Reġjonali, għandha tniedi sejħa 
għal proposti għal proġett ta’ status ta’ 
interess komuni li jistieden lill-promoturi 
ta’ proġetti sabiex jipproponu l-proġetti 
tagħhom li jridu jiġu identifikati bħala 
proġetti ta’ interess komuni.

Kull promotur ta’ proġett għandu jressaq 
applikazzjoni għall-għażla ta’ proġett bħala 
proġett ta’ interess komuni għall-Grupp
rispettiv kif indikat fis-sejħa għall-
proposti, inkluża l-analiżi individwali tal-
benefiċċji u l-ispejjeż relatata mal-proġett 
f’konformità mal-Artikolu 12 
paragrafu 6.

Or. en

Emenda 729
Algirdas Saudargas

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Kull promotur ta’ proġett għandu 
jressaq applikazzjoni għall-għażla ta’ 
proġett bħala proġett ta’ interess komuni 
lill-membri tal-Grupp rispettiv, li tkun 

(1) Kull promotur ta’ proġett għandu 
jressaq applikazzjoni għall-għażla ta’ 
proġett bħala proġett ta’ interess komuni 
lill-membri tal-Grupp rispettiv, li tkun 
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tinkludi valutazzjoni tal-proġett(i) tiegħu 
fir-rigward tal-kontribut għall-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet stabbiliti
fl-Anness I, l-issodisfar tal-kriterji rilevanti 
definiti fl-Artikolu 6, u kwalunkwe 
informazzjoni oħra rilevanti għall-
evalwazzjoni tal-proġett.

tinkludi valutazzjoni tal-proġett(i) tiegħu 
fir-rigward tal-kontribut għall-
implimentazzjoni tal-objettivi tal-kurituri 
prijoritarji tal-infrastruttura tal-enerġija u 
oqsma kif stabbilit fl-Anness I, 
evalwazzjoni tal-issodisfar l-kriterji 
rilevanti definiti fl-Artikolu 4, u 
kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti 
għall-evalwazzjoni tal-proġett. Promoturi 
tal-proġetti għandhom iressqu analiżi 
speċifika tal-benefiċċji u l-ispejjeż  
f’konformità mal-metodoloġija fl-
Artikolu 12.

Or. en

Emenda 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Kull promotur ta’ proġett għandu 
jressaq applikazzjoni għall-għażla ta’ 
proġett bħala proġett ta’ interess komuni 
lill-membri tal-Grupp rispettiv, li tkun 
tinkludi valutazzjoni tal-proġett(i) tiegħu 
fir-rigward tal-kontribut għall-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet stabbiliti 
fl-Anness I, l-issodisfar tal-kriterji rilevanti 
definiti fl-Artikolu 6, u kwalunkwe 
informazzjoni oħra rilevanti għall-
evalwazzjoni tal-proġett.

(1) Kull promotur ta’ proġett għandu 
jressaq applikazzjoni għall-għażla ta’ 
proġett bħala proġett ta’ interess komuni 
lill-membri tal-Grupp rispettiv, li tkun 
tinkludi valutazzjoni tal-proġett(i) tiegħu 
fir-rigward tal-kontribut għall-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet stabbiliti 
fl-Anness I, l-issodisfar tal-kriterji rilevanti 
definiti fl-Artikolu 4, u kwalunkwe 
informazzjoni oħra rilevanti għall-
evalwazzjoni tal-proġett. Promoturi tal-
proġetti għandhom iressqu analiżi 
speċifika għall-proġett tal-benefiċċji u l-
ispejjeż f’konformità mal-metodoloġija fl-
Artikolu 12.

Or. en

Emenda 731
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Kull promotur ta’ proġett għandu 
jressaq applikazzjoni għall-għażla ta’ 
proġett bħala proġett ta’ interess komuni 
lill-membri tal-Grupp rispettiv, li tkun 
tinkludi valutazzjoni tal-proġett(i) tiegħu 
fir-rigward tal-kontribut għall-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet stabbiliti 
fl-Anness I, l-issodisfar tal-kriterji rilevanti 
definiti fl-Artikolu 6, u kwalunkwe 
informazzjoni oħra rilevanti għall-
evalwazzjoni tal-proġett.

(1) Kull promotur ta’ proġett għandu 
jressaq applikazzjoni għall-għażla ta’ 
proġett bħala proġett ta’ interess komuni 
lill-membri tal-Grupp rispettiv, li tkun 
tinkludi valutazzjoni tal-proġett(i) tiegħu 
fir-rigward tal-kontribut għall-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet stabbiliti 
fl-Anness I, l-issodisfar tal-kriterji rilevanti 
definiti fl-Artikolu 4, u kwalunkwe 
informazzjoni oħra rilevanti għall-
evalwazzjoni tal-proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żball fit-test

Emenda 732
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Kull promotur ta’ proġett potenzjali 
jista’ jressaq lill-Grupp Reġjonali rispettiv 
valutazzjoni tal-proġett tiegħu fir-rigward 
tal-kontribuzzjoni għall-implimetnazzjoni 
tal-prijoritajiet stabbiliti fl-Anness I, u l-
issodisfar tal-kriterji rilevanti definiti fl-
Artikolu 4, l-Anness II u l-Anness III. Il-
Grupp Reġjonali rispettiv irid iwassal 
opinjoni raġonata dwar il-kwalifika tal-
proġetti bħala proġett ta’ interess komuni 
fi żmien perjodu ta’ 6 xhur.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu kif xieraq il-proġetti kollha possibbli li jissodisfaw il-kriterji tal-PCI.

Emenda 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Proġetti proposti għat-trażmissjoni 
tal-elettriku li jaqgħu taħt il-kategoriji 
stabbiliti fil-punt 1(a) sa (b) tal-Anness II 
iridu jiġu permessi għal skrutinju u 
konsiderazzjoni iktar fil-fond mill-Gruppi 
rispettivi jekk jiġu proposti mill-partijiet 
interessati rilevanti, u jekk, bħala 
minimu, jissodisfaw il-kriterji elenkati fl-
Artikolu 4 punt 1, l-Artikolu 4 punt 2(a), 
u l-Anness II punt 1.

Or. en

Emenda 734
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Għal proġetti li jaqgħu taħt il-
kategoriji 1 u 2 tal-Anness II, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
għandhom jiżguraw l-applikazzjoni 
konsistenti tal-kriterji ta’ valutazzjoni u l-
analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż, filwaqt 
illi jipproponu korrezzjonijiet fejn meħtieġ

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament diġà jipprovdi għal konsistenza li ssir fil-Grupp Reġjonali. L-ebda saff 
addizzjonali u doppju ta’ evalwazzjoni/valutazzjoni m’għandu jiġi inkluż.

Emenda 735
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ir-riċevituri kollha għandhom iżommu 
l-kunfidenzjalità ta’ informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

(2) Il-linji gwida għandhom iqisu interess  
konflittwali possibbli fi ħdan il-Gruppi u 
jippermettu l-ħolqien ta’ sottogruppi fejn 
ikun meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta’ governanza tal-Gruppi Reġjonali għandhom ikunu ċari, preċiżi u aċċessibbli 
pubblikament sabiex jiġi żgurat li jiġi rispettat proċess ġust u trasparenti. Għall-istess raġuni, 
informazzjoni dwar il-ħidma ta’ Gruppi Reġjonali għandha tkun faċilment u pubblikament 
aċċessibbli wkoll: il-partijiet interessati kollha jridu jkunu jistgħu, fi kwalunkwe ħin, ikunu 
jafu dwar il-progress ta’ proġett. F’termini prattiċi, sabiex tiġi ppreservata l-kunfidenzjalità 
ta’ informazzjoni sensittiva u sabiex wieħed jittratta l-kunflitti ta’ interess potenzjali, jidher 
rakkomandabbli ħafna għall-ħolqien tas-sottogrupp, sabiex tiġi ppreservata l-kunfidenzjalità.

Emenda 736
András Gyürk

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-proġetti proposti għall-ħżin u t-
trażmissjoni tal-elettriku li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punt 1(a) sa (d) tal-
Anness II għandhom ikunu parti mill-
aħħar pjan ta’ għaxar snin għall-iżvilupp 
tan-netwerk tal-elettriku disponibbli, u 
żviluppat mill-ENTSO tal-Elettriku skont 

imħassar
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l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) 
714/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess TYNDP għandu jkun miftuħ u flessibbli sabiex jinkorpora PCIs proposti mill-
Gruppi Reġjonali.

Emenda 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-proġetti proposti għat-trażmissjoni u 
l-ħżin tal-elettriku li jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punt 1(a) sa (d) tal-Anness II 
għandhom ikunu parti mill-aħħar pjan ta’ 
għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk tal-
elettriku disponibbli, u żviluppat mill-
ENTSO tal-Elettriku skont l-Artikolu 8 tar-
Regolament (KE) 714/2009.

(3) Il-proġetti proposti għat-trażmissjoni
tal-elettriku li jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punt 1(a), (b) u (d) tal-Anness 
II għandhom isiru parti integrali mill-
pjanijiet ta’ investiment reġjonali rilevanti 
skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) 
Nru 714/2009 u tal-pjan ta’ għaxar snin 
għall-iżvilupp tan-netwerk tal-elettriku, u 
żviluppat mill-ENTSO tal-Elettriku skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) 
714/2009

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eliġibbiltà tal-PCI m’għandhiex tiġi llimitata għal proġetti tat-TYNDP. Għandha titfittex 
konsistenza mal-Artikolu 3(7) u għandu jkollha prevalenza l-interpretazzjoni tal-
Artikolu 3(7), u għaldaqstant il-PCIs għandhom jiġu inklużi fit-TYNDP u l-pjanijiet reġjonali 
ladarba jirċievu t-tikketta tal-PCI.

Emenda 738
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 3
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Text proposed by the Commission Amendment

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

(3) Il-proġetti proposti għall-ħżin u t-
trażmissjoni tal-elettriku li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punt 1(a) sa (d) tal-
Anness II għandhom jiġu integrati fil-
pjanijiet reġjonali rilevanti ta’ investiment 
skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) 
714/2009 u l-pjan ta’ għaxar snin għall-
iżvilupp tan-n e t w e r k  tal-elettriku u 
żviluppat mill-ENTSO tal-Elettriku skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament 
(KE) 714/2009.
          

Or. da

Ġustifikazzjoni

Proġetti għall-inklużjoni fil-lista PCI tal-Kummissjoni m’għandhomx ikunu limitati biss għal 
proġetti TYNDP. Fir-Regolament bħalissa hemm nuqqas ta’ ċarezza dwar dan, u l-
interpretazzjoni tal-Artikolu 3 (7) għandha tiġi ċċarata fir-Regolament kollu. Bosta pajjiżi
mhumiex inklużi fil-kooperazzjoni ENTSO, u għalhekk għandu jsir sforz biex proġetti mibdija 
li mhumiex TSO jiġu attirati għal-lista PCI, sakemm dawn jissodisfaw il-kriterji.            

Emenda 739
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-proġetti proposti għat-trażmissjoni u 
l-ħżin tal-elettriku li jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punt 1(a) sa (d) tal-Anness II 
għandhom ikunu parti mill-aħħar pjan ta’ 
għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk tal-
elettriku disponibbli, u żviluppat mill-
ENTSO tal-Elettriku skont l-Artikolu 8 tar-
Regolament (KE) 714/2009.

(3) Il-proġetti proposti għat-trażmissjoni
tal-elettriku li jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punt 1(a), (b) u (d) tal-Anness 
II għandhom isiru parti integrali mill-
pjanijiet ta’ investiment reġjonali rilevanti 
skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) 
Nru 714/2009 u tal-pjan ta’ għaxar snin 
għall-iżvilupp tan-netwerk tal-elettriku, u 
żviluppat mill-ENTSO tal-Elettriku skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) 
714/2009.

Or. en
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Emenda 740
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Il-proġetti proposti għall-ħżin u t-
trażmissjoni tal-elettriku li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punt 1(a) sa (d) tal-
Anness II għandhom jew ikunu parti mill-
aħħar pjan ta’ għaxar snin għall-iżvilupp 
tan-netwerk tal-elettriku disponibbli, u 
żviluppat mill-ENTSO tal-Elettriku skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) 
714/2009 jew jissodisfaw il-kriterji 
elenkati fl-Artikolu 4 punt 1, l-Artikolu 4 
punt 2(a), u l-Anness II punt 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla tal-PCI ibbażata għal kollox fuq il-pjanijiet tat-TYNDP mhijiex se tinkorpora l-
proġetti kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-kurituri prijoritarji tal-infrastruttura tal-
enerġija u trid tiġi kkumplimentata minn proġetti addizzjonali. Barra minn hekk, proġetti li 
mhumiex inklużi fil-lista TYNDP/PCI jistgħu jiffaċċjaw riskju ogħla ta’ finanzjament maħluq 
artifiċjalment mis-sempliċi eżistenza ta’ din il-lista, u b’hekk tiġi kkawżata distorsjoni fis-suq.

Emenda 741
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-proġetti proposti għall-ħżin u t-
trażmissjoni tal-elettriku li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punt 1(a) sa (d) tal-
Anness II għandhom ikunu parti mill-aħħar 
pjan ta’ għaxar snin għall-iżvilupp tan-
n e t w e r k  tal-elettriku disponibbli, u 

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

żviluppat mill-ENTSO tal-Elettriku skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament 
(KE) 714/2009.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dwar il-metodu għad-determinazzjoni ta’ PCIs, l-Artikolu 3 jipprovdi li gruppi reġjonali 
għandhom jaċċettaw dan il-kompitu u jiżviluppaw proposti, li mbagħad jiġu jingħataw 
feedback mill-ACER u eventwalment jiġu adottati mill-Kummissjoni. Iżda l-Anness III 
jispeċifika, li l-proġetti kollha għandhom ikunu parti mill-aħħar TYNDP. Hawnhekk wieħed 
għandu jew jeskludi l-ħżin – jew jiżgura li l-proġetti KPS jiġu inklużi fil-proġetti TYNDP.           

Emenda 742
András Gyürk

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess TYNDP għandu jkun miftuħ u flessibbli sabiex jinkorpora PCIs proposti mill-
Gruppi Reġjonali.

Emenda 743
Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Il-proġetti proposti għall-ħżin u t-
trażmissjoni tal-gass li jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punt 1(a) sa (d) tal-Anness II 
għandhom jew ikunu parti mill-aħħar pjan 
ta’ għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk 
tal-gass disponibbli, żviluppat mill-ENTSO 
tal-Gass skont l-Artikolu 8 tar-Regolament 
(KE) 715/2009 jew jissodisfaw il-kriterji 
elenkati fl-Artikolu 4 punt 1, l-Artikolu 4 
punt 2(b), u l-Anness II punt 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla tal-PCI ibbażata għal kollox fuq il-pjanijiet tat-TYNDP mhijiex se tinkorpora l-
proġetti kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-kurituri prijoritarji tal-infrastruttura tal-
enerġija u trid tiġi kkumplimentata minn proġetti addizzjonali. Barra minn hekk, proġetti li 
mhumiex inklużi fil-lista TYNDP/PCI jistgħu jiffaċċjaw riskju ogħla ta’ finanzjament maħluq 
artifiċjalment mis-sempliċi eżistenza ta’ din il-lista, u b’hekk tiġi kkawżata distorsjoni fis-suq.

Emenda 744
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

It-TYNDP għadu qed jagħmel progress lejn ħarsa komprensiva tal-proġetti kollha rilevanti 
fil-gass u fl-elettriku.

Emenda 745
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Għal-listi kollha ta’ proġetti ta’ interess 
komuni fl-Unjoni, adottati wara l-1 ta’ 
Novembru 2013, il-proposti għal proġetti 
għar-riċezzjoni tat-trażmissjoni tal-gass, 
faċilitajiet ta’ rigassifikazzjoni jew 
dekompressjoni għall-gass naturali 
likwifikat (LNG) u għall-ħżin tal-gass li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 2 tal-
Anness II għandhom ikunu parti mill-aħħar 
pjan ta’ għaxar snin għall-iżvilupp tan-
netwerk tal-gass disponibbli, żviluppat 
mill-ENTSO tal-Gass skont l-Artikolu 8 
tar-Regolament (KE) 715/2009.

Or. en

Emenda 746
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Għal-listi kollha ta’ proġetti ta’ interess 
komuni fl-Unjoni, adottati wara l-1 ta’ 
Awwissu 2013, il-proposti għal proġetti 
għall-ħżin u t-trażmissjoni tal-gass li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 2 tal-
Anness II għandhom ikunu parti mill-aħħar 

(4) Għal-listi kollha ta’ proġetti ta’ interess 
komuni fl-Unjoni, adottati wara l-1 ta’ 
Awwissu 2013, il-proposti għat-
trażmizzjoni tal-gass, it-terminali tal-gass 
naturali likwifikat (LNG) u l-proġetti 
għall-ħżin tal-gass li jaqgħu fil-kategoriji 
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pjan ta’ għaxar snin għall-iżvilupp tan-
netwerk tal-gass disponibbli, żviluppat 
mill-ENTSO tal-Gass skont l-Artikolu 8 
tar-Regolament (KE) 715/2009.

stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness II għandhom 
ikunu parti mill-aħħar pjan ta’ għaxar snin 
għall-iżvilupp tan-netwerk tal-gass 
disponibbli, żviluppat mill-ENTSO tal-
Gass skont l-Artikolu 8 tar-Regolament 
(KE) 715/2009.

Or. en

Emenda 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proposti għal proġetti għat-trasport 
tad-diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategorija stabbilita fil-punt 4 tal-Anness 
II għandhom jiġu ppreżentati bħala parti 
minn pjan, żviluppat minn iktar minn 
żewġ Stati Membri, għall-iżvilupp ta’ 
infrastruttura għat-trasport u l-ħżin 
transkonfinali tad-diossidu tal-karbonju, 
li għandu jiġi ppreżentat mill-Istati 
Membri kkonċernati jew minn entitajiet 
indikati minn dawk l-Istati Membri lill-
Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtiġijiet tal-investiment għall-infrastruttura tal-gass u tal-elettriku huma enormi sal-2020 u 
wara u għalhekk ma jiġġustifikawx allokazzjoni separata ta’ għotjiet għall-infrastruttura tat-
trasport u tal-ħżin tas-CCS fi ħdan dan ir-Regolament. Ir-Regolament għandu jibqa’ ffokat 
sabiex jinkisbu r-riżultati fl-oqsma ewlenin tal-elettriku u l-gass.

Emenda 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proposti għal proġetti għat-trasport 
tad-diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategorija stabbilita fil-punt 4 tal-Anness 
II għandhom jiġu ppreżentati bħala parti 
minn pjan, żviluppat minn iktar minn 
żewġ Stati Membri, għall-iżvilupp ta’ 
infrastruttura għat-trasport u l-ħżin 
transkonfinali tad-diossidu tal-karbonju, 
li għandu jiġi ppreżentat mill-Istati 
Membri kkonċernati jew minn entitajiet 
indikati minn dawk l-Istati Membri lill-
Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 749
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proposti għal proġetti għat-trasport 
tad-diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategorija stabbilita fil-punt 4 tal-Anness 
II għandhom jiġu ppreżentati bħala parti 
minn pjan, żviluppat minn iktar minn 
żewġ Stati Membri, għall-iżvilupp ta’ 
infrastruttura għat-trasport u l-ħżin 
transkonfinali tad-diossidu tal-karbonju, 
li għandu jiġi ppreżentat mill-Istati 
Membri kkonċernati jew minn entitajiet 
indikati minn dawk l-Istati Membri lill-
Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 750
Sabine Wils
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Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proposti għal proġetti għat-trasport 
tad-diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategorija stabbilita fil-punt 4 tal-
Anness II għandhom jiġu ppreżentati 
bħala parti minn pjan, żviluppat minn 
iktar minn żewġ Stati Membri, għall-
iżvilupp ta’ infrastruttura għat-trasport u 
l-ħżin transkonfinali tad-diossidu tal-
karbonju, li għandu jiġi ppreżentat mill-
Istati Membri kkonċernati jew minn 
entitajiet indikati minn dawk l-Istati 
Membri lill-Kummissjoni.

imħassar

Or. de

Emenda 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proposti għal proġetti għat-trasport 
tad-diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategorija stabbilita fil-punt 4 tal-Anness 
II għandhom jiġu ppreżentati bħala parti 
minn pjan, żviluppat minn iktar minn 
żewġ Stati Membri, għall-iżvilupp ta’ 
infrastruttura għat-trasport u l-ħżin 
transkonfinali tad-diossidu tal-karbonju, 
li għandu jiġi ppreżentat mill-Istati 
Membri kkonċernati jew minn entitajiet 
indikati minn dawk l-Istati Membri lill-
Kummissjoni.

imħassar

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Hekk kif il-vijabilità ekonomika u kummerċjali tas-CCS għad trid tintwera u t-teknoloġija 
mhix mistennija li tiġi introdotta b’mod kummerċjali qabel l-2020, m’għandu jingħata l-ebda 
appoġġ finanzjarju għaliha f’dan ir-Regolament. Appoġġ finanzjarju għar-riċerka għas-CCS 
potenzjali diġà qed jingħata permezz ta’ kanali Ewropej oħra.

Emenda 752
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proposti għal proġetti għat-trasport 
tad-diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategorija stabbilita fil-punt 4 tal-Anness II 
għandhom jiġu ppreżentati bħala parti 
minn pjan, żviluppat minn iktar minn żewġ 
Stati Membri, għall-iżvilupp ta’ 
infrastruttura għat-trasport u l-ħżin 
transkonfinali tad-diossidu tal-karbonju, li 
għandu jiġi ppreżentat mill-Istati Membri 
kkonċernati jew minn entitajiet indikati 
minn dawk l-Istati Membri lill-
Kummissjoni.

(5) Il-proposti għal proġetti għat-trasport 
tad-diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategorija stabbilita fil-punt 4 tal-Anness II 
għandhom jiġu ppreżentati bħala parti 
minn pjan, żviluppat minn iktar minn żewġ 
Stati Membri, għall-iżvilupp ta’ 
infrastruttura għat-trasport u l-ħżin 
transkonfinali tad-diossidu tal-karbonju, li 
għandu jiġi ppreżentat mill-Istati Membri 
kkonċernati jew minn entitajiet indikati 
minn dawk l-Istati Membri lill-
Kummissjoni. L-adozzjoni tal-lista 
reġjonali finali fil-Grupp u fil-Grupp ta’ 
Tmexxija ta’ Livell Għoli (HLSG) 
għandha tkun ibbażata fuq kunsens. Għal 
dan l-għan, l-ebda opinjoni mhux 
favorevoli għall-inklużjoni ta’ kull proġett 
elenkat ma ġiet espressa minn kwalunkwe 
Stat Membru tal-Grupp Reġjonali, għal 
liema l-proġett għandu jkollu impatti 
sinifikanti, b’mod partikolari fuq l-operat 
tal-infrastrutturi tal-enerġiji tiegħu, fuq 
is-suq intern tiegħu jew fuq is-sigurtà tal-
provvista tiegħu. Jekk dan huwa l-każ, l-
opinjoni għandha tkun motivata, ibbażata 
b’mod partikolari fuq l-opinjoni tal-
Aġenzija, jew il-valutazzjoni tal-
Kummissjoni għall-proġetti għat-trasport 
taż-żejt u tad-diossidu tal-karbonju.

Or. en
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Emenda 753
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proposti għal proġetti għat-trasport 
tad-diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategorija stabbilita fil-punt 4 tal-Anness II 
għandhom jiġu ppreżentati bħala parti 
minn pjan, żviluppat minn iktar minn 
żewġ Stati Membri, għall-iżvilupp ta’ 
infrastruttura għat-trasport u l-ħżin 
transkonfinali tad-diossidu tal-karbonju, li 
għandu jiġi ppreżentat mill-Istati Membri 
kkonċernati jew minn entitajiet indikati 
minn dawk l-Istati Membri lill-
Kummissjoni.

(5) Il-proposti għal proġetti għat-trasport 
tad-diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategorija stabbilita fil-punt 4 tal-Anness II
għandhom jiġu ppreżentati bħala parti 
minn pjan għall-iżvilupp ta’ infrastruttura 
għat-trasport u l-ħżin transkonfinali tad-
diossidu tal-karbonju, li għandu jiġi 
ppreżentat mill-Istati Membri kkonċernati 
jew minn entitajiet indikati minn dawk l-
Istati Membri lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 754
András Gyürk

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Meta jevalwa l-proposti għal proġetti 
tal-elettriku u l-gass li jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-Anness 
II, kull Grupp għandu, jieħu 
inkunsiderazzjoni l-analiżi magħmula, bla 
ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-punt 4, 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 7 tal-Artikolu 12, dwar il-
proposti għal proġetti tal-elettriku u l-gass 
li jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 
1(a) sa (d) u 2 tal-Anness II fl-aħħar pjan 
ta’ għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk 
tal-gass jew tal-elettriku disponibbli, 

(6) Meta jevalwa l-proposti għal proġetti 
tal-elettriku u l-gass li jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-Anness 
II, kull Grupp għandu, jieħu 
inkusiderazzjoni bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet tal-punt 4, ir-riżultati tal-
analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż konklużi.
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żviluppat mill-ENTSOs tal-Elettriku u tal-
Gass skont l-Artikolu 8 tar-Regolamenti 
(KE) 714/2009 u (KE) 715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

PCI mhux inkluż fl-aħħar TYNDP għandu jiġi akkumpanjat ukoll minn analiżi tal-benefiċċji u 
l-ispejjeż.

Emenda 755
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għat-trażmissjoni tal-elettriku, il-proġett 
ibiddel il-kapaċità ta’ trasferiment tal-grid 
fil-fruntiera ta’ dak l-Istat Membru ma’ 
Stat Membru wieħed jew iżjed jew fi 
kwalunkwe sezzjoni trażversali rilevanti 
oħra tal-istess kuritur ta' trażmissjoni 
b’mill-inqas 500 Megawatt meta mqabbla 
mas-sitwazzjoni mingħajr 
ikkummissjonar tal-proġett;

(a) għat-trażmissjoni tal-elettriku, il-proġett 
għandu jkollu qawwa installata biex 
jiġġenera mill-inqas 250 MW u
produzzjoni annwali medja ta' mill-inqas 
400 GWh, skont il-ġestjoni proposta
għall-installazzjoni u li tiġi vverifikata
matul l-ewwel 3 snin tal-funzjonament
tagħha.          

Or. es

Ġustifikazzjoni

Biex proġett jiġi kkunsidrat bħala proġett PCI, iż-żieda ta’ 500 MW fil-kapaċità ta’ skambju 
tista’ tkun raġonevoli  għal proġetti transkonfinali. Iżda din l-istess kwantità għal proġett 
intern ta’ Stat Membru hi għolja ħafna; din tiskwalifikah minħabba l-fatt li  proġett intern 
jista’ jiġi kkunsidrat bħala proġett PCI u f’dan il-każ irid ikun iżgħar ħafna.            

Emenda 756
Paul Rübig
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Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għat-trażmissjoni tal-elettriku, il-proġett 
ibiddel il-kapaċità ta’ trasferiment tal-grid
fil-fruntiera ta’ dak l-Istat Membru ma’ 
Stat Membru wieħed jew iżjed jew fi 
kwalunkwe sezzjoni trażversali rilevanti 
oħra tal-istess kuritur ta' trażmissjoni 
b’mill-inqas 500 Megawatt meta mqabbla 
mas-sitwazzjoni mingħajr ikkummissjonar
tal-proġett;

(a) għat-trażmissjoni tal-elettriku, il-proġett 
ibiddel il-kapaċità ta’ trasferiment tal-
grilja fil-fruntiera ta’ dak l-Istat Membru 
ma’ Stat Membru wieħed jew iżjed jew fi 
kwalunkwe sezzjoni trażversali rilevanti 
oħra tal-istess kuritur ta' trażmissjoni 
b’mill-inqas 500 Megawatt jew 20 % meta 
mqabbla mas-sitwazzjoni mingħajr 
ikkummissjonar tal-proġett; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-limitu assolut għall-proġetti ta’ trażmissjoni tal-elettriku għandu jiġi supplimentat b’limitu 
relattiv biex proġetti iżgħar jirċievu l-istatus PCI.       

Emenda 757
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) għall-ħżin tal-elettriku, il-proġett 
għandu kapaċità installata ta’ mill-inqas 
100 Megawatt (100 MW)

Or. en

Emenda 758
Paul Rübig
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Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) għall-ħżin tal-elettriku: il-proġett 
jipprovdi  kapaċità ta’ ħżin ta’ mill-inqas 
100 Gigawatt fis-siegħa;        

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Anness IV jirrikonoxxi l-prinċipju li proġetti għall-ħżin tal-enerġija jistgħu jkunu ta' 
interess komuni, iżda dan biss jekk il-ħżin jippermetti ġenerazzjoni netta annwali ta’ enerġija
ta' 500 Gigawatt fis-siegħa. L-ewwel nett, il-kriterju “kapaċità standard” li fuqu hi bbażata l-
formulazzjoni attwali, mhuwiex kruċjali f’impjanti tal-enerġija ppumpjata idroelettriċi. 
Infatti, il-kontribut ta’ impjant tal-enerġija ppumpjata idroelettriċi  jitkejjel fir-rigward tal-
istabbiltà tan-netwerk ta’ turbini installati u l-qawwa tal-pompa. It-tieni nett, il-valur 
magħżul ta’ 500 Gigawatt fis-siegħa hu għoli wisq.     

Emenda 759
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għall-ħżin tal-gass jew tal-gass naturali 
likwifikat/kompressat, il-proġett għandu 
jkollu l-għan li jipprovdi direttament jew 
indirettament lil mill-inqas żewġ Stati 
Membri jew li jissodisfa l-istandard tal-
infrastruttura (regola N-1) fil-livell 
reġjonali skont l-Artikolu 6(3) tar-
Regolament (UE) Nru 994/2010;

(d) għall-ħżin tal-gass jew tal-gass naturali 
likwifikat/kompressat, il-proġett għandu 
jkollu l-għan li jissodisfa l-istandard tal-
infrastruttura (regola N-1) fil-livell 
reġjonali skont l-Artikolu 6(3) tar-
Regolament (UE) Nru 994/2010;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din is-sentenza mhijiex meħtieġa minħabba li l-ħżin kollu tal-gass jew il-proġetti kollha tal-
gass naturali likwifikat/kompressat jistgħu jfornu lil żewġ Stati Membri jew aktar sakemm il-
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kapaċità tal-interkonnessjoni meħtieġa bejn Stati Membri tkun stabbilita.

Emenda 760
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għall-ħżin tal-gass jew tal-gass naturali 
likwifikat/kompressat, il-proġett għandu 
jkollu l-għan li jipprovdi direttament jew 
indirettament lil mill-inqas żewġ Stati 
Membri jew li jissodisfa l-istandard tal-
infrastruttura (regola N-1) fil-livell 
reġjonali skont l-Artikolu 6(3) tar-
Regolament (UE) Nru 994/2010;

(d) għall-ħżin tal-gass jew tal-gass naturali 
likwifikat/kompressat, il-proġett għandu 
jkollu l-għan li jissodisfa l-istandard tal-
infrastruttura (regola N-1) fil-livell 
reġjonali skont l-Artikolu 6(3) tar-
Regolament (UE) Nru 994/2010;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din is-sentenza mhijiex meħtieġa minħabba li l-ħżin kollu tal-gass jew il-proġetti kollha tal-
gass naturali likwifikat/kompressat jistgħu jfornu lil żewġ Stati Membri jew aktar sakemm il-
kapaċità tal-interkonnessjoni meħtieġa bejn Stati Membri tkun stabbilita.

Emenda 761
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għall-ħżin tal-gass jew tal-gass naturali 
likwifikat/kompressat, il-proġett għandu 
jkollu l-għan li jipprovdi direttament jew 
indirettament lil mill-inqas żewġ Stati 
Membri jew li jissodisfa l-istandard tal-
infrastruttura (regola N-1) fil-livell 
reġjonali skont l-Artikolu 6(3) tar-
Regolament (UE) Nru 994/2010;

(d) għall-ħżin tal-gass jew tal-gass naturali 
likwifikat/kompressat, il-proġett għandu 
jkollu l-għan li jissodisfa l-istandard tal-
infrastruttura (regola N-1) fil-livell 
reġjonali skont l-Artikolu 6(3) tar-
Regolament (UE) Nru 994/2010;
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Or. en

Emenda 762
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għall-ħżin tal-gass jew tal-gass naturali 
likwifikat/kompressat, il-proġett għandu 
jkollu l-għan li jipprovdi direttament jew 
indirettament lil mill-inqas żewġ Stati 
Membri jew li jissodisfa l-istandard tal-
infrastruttura (regola N-1) fil-livell 
reġjonali skont l-Artikolu 6(3) tar-
Regolament (UE) Nru 994/2010;

(d) għall-ħżin tal-gass jew tal-gass naturali 
likwifikat/kompressat, il-proġett għandu 
jkollu l-għan li jipprovdi direttament jew 
indirettament lil mill-inqas żewġ Stati 
Membri jew li jissodisfa l-istandard tal-
infrastruttura (regola N-1) fil-livell 
reġjonali skont l-Artikolu 6(3) tar-
Regolament (UE) Nru 994/2010, inklużi 
impjanti għall-ħżin, li jkunu konnessi ma’ 
netwerks tad-distribuzzjoni.    

Or. de

Ġustifikazzjoni

Billi l-faċilitajiet tal-ħżin jistgħu jkunu konnessi man-netwerk tad-distribuzzjoni iżda xorta 
waħda jkunu meħtieġa biex jiżguraw il-provvista u l-flessibbiltà , għandhom ikunu eliġibbli 
għall-istatus PCI.  

Emenda 763
Gaston Franco

Proposta għal Regolament
Anness IV – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għall-grids intelliġenti, il-proġett
għandu jkun iddisinjat għal tagħmir u 
installazzjonijiet ta’ vultaġġ għoli u vultaġġ 
medju maħsub għal vultaġġ ta’ 10 kV jew 
iżjed. Huwa għandu jkun jinvolvi operaturi 
ta’ sistemi tat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni minn mill-inqas żewġ Stati 
Membri, li jkopru mill-inqas 100 000 utent 

(e) għall-grids intelliġenti fil-qasam tal-
elettriku l-proġett għandu jkun iddisinjat 
għal tagħmir u installazzjonijiet ta’ vultaġġ 
għoli u vultaġġ medju maħsub għal vultaġġ 
ta’ 10 kV jew iżjed. Huwa għandu jkun 
jinvolvi operaturi ta’ sistemi tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni minn mill-
inqas żewġ Stati Membri, li jkopru mill-
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li jiġġeneraw jew jikkunsmaw l-elettriku 
jew li jagħmlu t-tnejn li huma f’żona tal-
konsum ta’ mill-inqas 
300 Gigawatthours/sena, li minnhom mill-
inqas 20 % joriġinaw minn riżorsi mhux 
spedibbli.

inqas 100 000 utent li jiġġeneraw jew 
jikkunsmaw l-elettriku jew li jagħmlu t-
tnejn li huma f’żona tal-konsum ta’ mill-
inqas 300 Gigawatthours/sena, li minnhom 
mill-inqas 20 % joriġinaw minn riżorsi 
mhux spedibbli. Għall-grids intelliġenti 
fil-qasam tal-gass, il-proġett għandu jkun 
iddisinjat għal tagħmir u installazzjonijiet 
ta’ vultaġġ għoli u vultaġġ medju maħsub 
għal pressa ta’ inqas minn 1 bar. Huwa 
għandu jkun jinvolvi operaturi ta’ sistemi 
ta’ trażmissjoni u d-distribuzzjoni minn 
mill-inqas żewġ Stati Membri, li jkopru 
mill-inqas 100 000 utent li jiġġeneraw jew 
jikkunsmaw il-gass jew li jagħmlu t-tnejn 
u li huma f’żona tal-konsum ta’ mill-
inqas 500 Gigawatthours/sena 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-grids intelliġenti fil-qasam tal-gass għandhom ukoll jiġu promossi minħabba li dan 
jippermetti l-integrazzjoni tas-sorsi rinnovabbli u jassigura iktar flessibilità u effikaċja tan-
netwerk.

Emenda 764
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(e) għall-grids intelliġenti, il-proġett 
għandu jkun iddisinjat għal tagħmir u 
installazzjonijiet ta’ vultaġġ għoli u 
vultaġġ medju maħsub għal vultaġġ ta’ 10 
kV jew iżjed. Huwa għandu jkun jinvolvi 
operaturi ta’ sistemi tat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni minn mill-inqas żewġ Stati 
Membri, li jkopru mill-inqas 100 000 utent 
li jiġġeneraw jew jikkunsmaw l-elettriku 
jew li jagħmlu t-tnejn li huma f’żona tal-
konsum ta’ mill-inqas 300 

(e) għall-grids intelliġenti, il-proġett 
għandu jkun iddisinjat għal kull livell ta’
vultaġġ. Huwa għandu jkun jinvolvi 
promoturi ta’ proġetti li jikkollaboraw 
minn mill-inqas żewġ Stati Membri, li 
jkopru mill-inqas 100 000 utent li 
jiġġeneraw jew jikkunsmaw l-elettriku jew 
li jagħmlu t-tnejn li huma f’żona tal-
konsum ta’ mill-inqas 300 
Gigawatthours/sena, li minnhom , permezz 
tal-kontribuzzjoni tal-proġett , mill-inqas 
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Gigawatthours/sena, li minnhom mill-inqas 
20 % joriġinaw minn riżorsi mhux 
spedibbli.

20% se joriġinaw minn riżorsi rinnovabbli 
u mhux spedibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu ta’ grids intelliġenti jeħtieġ li jiġi estiż għall-netwerks b’vultaġġ baxx, fejn il-biċċa 
l-kbira tal-benefiċċji jistgħu attwalment jinkisbu minn grids intelliġenti u fejn l-ogħla numri 
ta’ konsumaturi u faċilitajiet żgħar ta’ ġenerazzjoni tal-enerġija huma konnessi. 
Kollaborazzjoni transkonfinali tinkoraġġixxi l-akkwist ta’ kompetenza teknika, speċjalment 
jekk ikunu involuti fornituri ta’ tagħmir, teknoloġija u servizz.

Emenda 765
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għall-grids intelliġenti, il-proġett 
għandu jkun iddisinjat għal tagħmir u 
installazzjonijiet ta’ vultaġġ għoli u 
vultaġġ medju maħsub għal vultaġġ ta’ 10 
kV jew iżjed. Huwa għandu jkun jinvolvi 
operaturi ta’ sistemi tat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni minn mill-inqas żewġ Stati 
Membri, li jkopru mill-inqas 100 000 utent 
li jiġġeneraw jew jikkunsmaw l-elettriku 
jew li jagħmlu t-tnejn li huma f’żona tal-
konsum ta’ mill-inqas 300
Gigawatthours/sena, li minnhom mill-inqas 
20 % joriġinaw minn riżorsi mhux 
spedibbli.

(e) għall-grids intelliġenti, il-proġett jista’ 
jkun iddisinjat għal tagħmir u 
installazzjonijiet fil-livelli kollha ta’ 
vultaġġ. Huwa għandu jkun jinvolvi 
operaturi ta’ sistemi tat-trażmissjoni u/jew
d-distribuzzjoni minn mill-inqas żewġ Stati 
Membri, li jkopru mill-inqas 10 000 utent 
li jiġġeneraw jew jikkunsmaw l-elettriku 
jew li jagħmlu t-tnejn li huma f’żona tal-
konsum ta’ mill-inqas 100
Gigawatthours/sena, li minnhom, bis-
saħħa tal-kontribuzzjonijiet għall-proġett,
mill-inqas 20 % joriġinaw minn sorsi tal-
enerġija rinnovabbli mhux spedibbli.

Or. nl

Emenda 766
Bernd Lange
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Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għall-grids intelliġenti, il-proġett 
għandu jkun iddisinjat għal tagħmir u 
installazzjonijiet ta’ vultaġġ għoli u 
vultaġġ medju maħsub għal vultaġġ ta’ 
10 kV jew iżjed. Huwa għandu jkun 
jinvolvi operaturi ta’ sistemi tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni minn mill-
inqas żewġ Stati Membri, li jkopru mill-
inqas 100 000 utent li jiġġeneraw jew 
jikkunsmaw l-elettriku jew li jagħmlu t-
tnejn li huma f’żona tal-konsum ta’ mill-
inqas 300 Gigawatthours/sena, li minnhom 
mill-inqas 20 % joriġinaw minn riżorsi 
mhux spedibbli.

(e) għall-netwerks intelliġenti, il-proġett 
għandu jkun iddisinjat għal tagħmir u 
installazzjonijiet tal-livelli kollha ta’ 
vultaġġ maħsub għal vultaġġ ta’ 10 kV jew 
iżjed. Huwa għandu jkun jinvolvi operaturi 
ta’ sistemi tat-trażmissjoni u/jew  tad-
distribuzzjoni, li jkopru mill-inqas 
10 000 utent li jiġġeneraw jew jikkunsmaw 
l-elettriku jew li jagħmlu t-tnejn li huma 
f’żona tal-konsum ta’ mill-inqas 
100 Gigawatthours/sena, li minnhom mill-
inqas 20 % joriġinaw minn riżorsi mhux 
rinnovabbli.

Or. de

Emenda 767
Henri Weber

Proposta għal Regolament
Anness IV – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għall-grids intelliġenti, il-proġett 
għandu jkun iddisinjat għal tagħmir u 
installazzjonijiet ta’ vultaġġ għoli u vultaġġ 
medju maħsub għal vultaġġ ta’ 10 kV jew 
iżjed. Huwa għandu jkun jinvolvi operaturi 
ta’ sistemi tat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni minn mill-inqas żewġ Stati 
Membri, li jkopru mill-inqas 100 000 utent 
li jiġġeneraw jew jikkunsmaw l-elettriku
jew li jagħmlu t-tnejn li huma f’żona tal-
konsum ta’ mill-inqas 
300 Gigawatthours/sena, li minnhom mill-
inqas 20 % joriġinaw minn riżorsi mhux 
spedibbli.

(e) għall-grids intelliġenti, il-proġett 
għandu jkun iddisinjat għal tagħmir u 
installazzjonijiet ta’ vultaġġ għoli, medju u 
vultaġġ baxx kif iddefinit mill-istandards 
Ewropej applikabbli. Huwa għandu jkun 
jinvolvi operaturi ta’ sistemi tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni minn mill-
inqas żewġ Stati Membri, li jkopru mill-
inqas 50 000 utent li jiġġeneraw jew 
jikkunsmaw l-elettriku jew li jagħmlu t-
tnejn li huma f’żona tal-konsum ta’ mill-
inqas 150 Gigawatthours/sena, li minnhom 
mill-inqas 20 % joriġinaw minn riżorsi 
mhux spedibbli u/jew minn riżorsi 
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mifruxa

Or. fr

Emenda 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għall-grids intelliġenti, il-proġett 
għandu jkun iddisinjat għal tagħmir u 
installazzjonijiet ta’ vultaġġ għoli u vultaġġ 
medju maħsub għal vultaġġ ta’ 10 kV jew 
iżjed. Huwa għandu jkun jinvolvi operaturi 
ta’ sistemi tat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni minn mill-inqas żewġ Stati 
Membri, li jkopru mill-inqas 100 000 utent 
li jiġġeneraw jew jikkunsmaw l-elettriku 
jew li jagħmlu t-tnejn li huma f’żona tal-
konsum ta’ mill-inqas 300 
Gigawatthours/sena, li minnhom mill-inqas 
20 % joriġinaw minn riżorsi mhux 
spedibbli.

(e) għall-grids intelliġenti, il-proġett 
għandu jkun iddisinjat għal tagħmir u 
installazzjonijiet ta’ vultaġġ għoli u vultaġġ 
medju u vultaġġ baxx kif definit minn 
standards rilevanti Ewropej. Huwa għandu 
jkun jinvolvi operaturi ta’ sistemi tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni minn mill-
inqas żewġ Stati Membri, li jkopru mill-
inqas 100 000 utent li jiġġeneraw jew 
jikkunsmaw l-elettriku jew li jagħmlu t-
tnejn li huma f’żona tal-konsum ta’ mill-
inqas 300 Gigawatthours/sena, li minnhom 
mill-inqas 20 % joriġinaw minn riżorsi 
mhux spedibbli.

Or. en

Emenda 769
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għall-grids intelliġenti, il-proġett 
għandu jkun iddisinjat għal tagħmir u 
installazzjonijiet ta’ vultaġġ għoli u vultaġġ 
medju maħsub għal vultaġġ ta’ 10 kV jew 
iżjed. Huwa għandu jkun jinvolvi operaturi 
ta’ sistemi tat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni minn mill-inqas żewġ Stati 

(e) għall-grids intelliġenti, il-proġett 
għandu jkun iddisinjat għal tagħmir u 
installazzjonijiet ta’ vultaġġ għoli u vultaġġ 
medju u vultaġġ baxx kif definit minn 
standards rilevanti Ewropej. Huwa għandu 
jkun jinvolvi operaturi ta’ sistemi tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni, li jkopru 
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Membri, li jkopru mill-inqas 100 000 utent 
li jiġġeneraw jew jikkunsmaw l-elettriku 
jew li jagħmlu t-tnejn li huma f’żona tal-
konsum ta’ mill-inqas 300 
Gigawatthours/sena, li minnhom mill-inqas 
20 % joriġinaw minn riżorsi mhux 
spedibbli.

mill-inqas 100 000 utent li jiġġeneraw jew 
jikkunsmaw l-elettriku jew li jagħmlu t-
tnejn li huma f’żona tal-konsum ta’ mill-
inqas 300 Gigawatthours/sena, li minnhom 
mill-inqas 20 % joriġinaw minn riżorsi 
mhux spedibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kriterji għall-għażla tal-proġetti tal-grids intelliġenti jeħtieġ li jiġu stabbiliti b’mod mhux 
diskriminatorju. Il-fatt li livelli ta’ vultaġġ nominali aktar baxx jintużaw għal MV f’xi pajjiżi 
tal-UE irid jiġi rrispettat. Referenza għal “mill-inqas żewġ stati membri” hija inkonsistenti 
minħabba li punt 1 fl-Anness IV għandu x’jaqsam ma’ proġetti b’impatt transkonfinali 
sinifikanti  (...) fuq it-territorju ta’ Stat Membru”.

Emenda 770
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) dan għandu jgħin biex tkun żgurata 
s-solidarjetà fl-enerġija bejn l-Istati 
Membri b’risposta għal nuqqas ta’ 
enerġija temporanju jew permanenti 
f'wieħed minnhom;

Or. ro

Emenda 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 2 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-kalkolu tal-impatt, f’dak li jirrigwarda 
l-proġetti transkonfinali, fuq il-kapaċità tal-

– il-kalkolu tal-impatt, f’dak li jirrigwarda 
l-proġetti transkonfinali, fuq il-kapaċità tal-
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grid li tittrasferixxi fluss tal-elettriku fiż-
żewġ direzzjonijiet, imkejjel f’termini tal-
ammont ta’ elettriku (f’megawatt), jew, 
għall-proġetti b’impatt transkonfinali 
sinifikanti, l-impatt fuq il-kapaċità ta’ 
trasferiment tal-grid fil-fruntieri bejn Stati 
Membri rilevanti, bejn Stati Membri 
rilevanti u pajjiżi terzi jew fi ħdan Stati 
Membri rilevanti u fuq l-operazzjonijiet ta’ 
bilanċ tad-domanda u l-provvista u tan-
netwerk fl-Istati Membri rilevanti;

grid li tittrasferixxi fluss tal-elettriku fiż-
żewġ direzzjonijiet, imkejjel f’termini tal-
ammont ta’ elettriku (f’megawatt) u l-
kontribuzzjoni tagħhom sabiex tintlaħaq 
il-kapaċità minima ta’ 10 % approvata 
mill-Kunsill Ewropew jew, għall-proġetti 
b’impatt transkonfinali sinifikanti, l-impatt 
fuq il-kapaċità ta’ trasferiment tal-grid fil-
fruntieri bejn Stati Membri rilevanti, bejn 
Stati Membri rilevanti u pajjiżi terzi jew fi 
ħdan Stati Membri rilevanti u fuq l-
operazzjonijiet ta’ bilanċ tad-domanda u l-
provvista u tan-netwerk fl-Istati Membri 
rilevanti;

Or. en

Emenda 772
Algirdas Saudargas

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-interoperabbiltà u l-operat sigur tas-
sistemi għandhom jitkejlu f’konformità 
mal-analiżi magħmula fl-aħħar pjan ta’ 
għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk tal-
elettriku disponibbli, speċjalment billi jiġi 
vvalutat l-impatt tal-proġett fuq it-telf tal-
aspettativa tat-tagħbija għall-qasam tal-
analiżi kif definit fil-punt 10 tal-Anness V 
f’termini ta’ adegwatezza ta’ ġenerazzjoni 
u trażmissjoni għal sett ta’ perjodi ta’ 
tagħbija tipiċi, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
avvenimenti estremi tat-temp mistennija 
minħabba t-tibdil fil-klima u l-impatt 
tagħhom fuq ir-reżistenza tal-infrastruttura.

(c) L-interoperabbiltà u l-operat sigur tas-
sistemi għandhom jitkejlu f’konformità 
mal-analiżi magħmula fl-aħħar pjan ta’ 
għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk tal-
elettriku disponibbli, speċjalment billi jiġi 
vvalutat l-impatt tal-proġett fuq it-telf tal-
aspettativa tat-tagħbija għall-qasam tal-
analiżi kif definit fil-punt 10 tal-Anness V 
f’termini ta’ adegwatezza ta’ ġenerazzjoni 
u trażmissjoni għal sett ta’ perjodi ta’ 
tagħbija tipiċi, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
avvenimenti estremi tat-temp mistennija 
minħabba t-tibdil fil-klima u l-impatt 
tagħhom fuq ir-reżistenza tal-infrastruttura, 
u filwaqt illi tiġi kkunsidrata d-
disponibbiltà ta’ kontroll indipendenti u 
affidabbli tal-operat tas-sistema u s-
servizzi.

Or. en
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Emenda 773
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-interoperabbiltà u l-operat sigur tas-
sistemi għandhom jitkejlu f’konformità 
mal-analiżi magħmula fl-aħħar pjan ta’ 
għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk tal-
elettriku disponibbli, speċjalment billi jiġi 
vvalutat l-impatt tal-proġett fuq it-telf tal-
aspettativa tat-tagħbija għall-qasam tal-
analiżi kif definit fil-punt 10 tal-Anness V 
f’termini ta’ adegwatezza ta’ ġenerazzjoni 
u trażmissjoni għal sett ta’ perjodi ta’ 
tagħbija tipiċi, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
avvenimenti estremi tat-temp mistennija 
minħabba t-tibdil fil-klima u l-impatt 
tagħhom fuq ir-reżistenza tal-infrastruttura.

(c) L-interoperabbiltà u l-operat sigur tas-
sistemi għandhom jitkejlu f’konformità 
mal-analiżi magħmula fl-aħħar pjan ta’ 
għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk tal-
elettriku disponibbli, speċjalment billi jiġi 
vvalutat l-impatt tal-proġett fuq it-telf tal-
aspettativa tat-tagħbija għall-qasam tal-
analiżi kif definit fil-punt 10 tal-Anness V 
f’termini ta’ adegwatezza ta’ ġenerazzjoni 
u trażmissjoni għal sett ta’ perjodi ta’ 
tagħbija tipiċi, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
avvenimenti estremi tat-temp mistennija u 
l-impatt tagħhom fuq ir-reżistenza tal-
infrastruttura.

Or. en

Emenda 774
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) dan għandu jgħin biex tkun żgurata 
s-solidarjetà fl-enerġija bejn l-Istati 
Membri b’risposta għal nuqqas ta’ 
enerġija temporanju jew permanenti  
f'wieħed minnhom;

Or. ro
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Emenda 775
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 2 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kejl ta’ dawn il-kriterji għandu jkun 
ibbażat fuq xenarji li jikkunsidraw għal 
kollox il-miri tad-Direttiva 2009/28/KE, 
leġiżlazzjoni tal-Unjoni rilevanti oħra u l-
objettivi tal-politika fuq perjodu ta’ żmien 
twil tal-Pjanijiet Direzzjonali tal-2050. 
Devjazzjoni minn dan għandha teħtieġ 
kunsens bil-miktub minn kemm l-
Aġenzija kif ukoll il-Kummissjoni u tali 
kunsens għandu jiġi ppubblikat.

Or. en

Emenda 776
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Livell ta’ sostenibbiltà: Dan il-
kriterju għandu jitkejjel billi jiġi vvalutat 
it-tnaqqis ta’ emissjonijiet tal-gassijiet 
serra, u l-impatt ambjentali tal-
infrastuttura tal-grid tal-elettriku .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex issir koerenza fl-applikazzjoni tal-kriterji fost kategoriji tal-proġett, il-livell ta’ 
sostenibbiltà għandu jiġi elenkat fil-kategoriji kollha tal-proġett, u mhux f’waħda biss u d-
definizzjoni tal-kriterji għandha tkun identika.
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Emenda 777
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) jiffavorixxi l-eliminazzjoni tal-gżejjer 
attwali tal-enerġija     

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hi essenzjali għall-għanijiet ta’ integrazzjoni li jitlob ir-Regolament.

Emenda 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-kompetizzjoni għandha titkejjel 
abbażi tad-diversifikazzjoni, inkluż l-
iffaċilitar tal-aċċess għal sorsi indiġeni tal-
provvista, li jikkunsidraw suċċessivament 
id-diversifikazzjoni tas-sorsi, 
kontropartijiet u rotot u l-impatt tal-
kapaċità ġdida fuq l-indiċi HHI kkalkulat 
fil-livell tal-kapaċità għall-qasam tal-
analiżi kif definit fil-punt 10 tal-Anness V.

(b) Il-kompetizzjoni għandha titkejjel 
abbażi tad-diversifikazzjoni minbarra fil-
livell tal-Unjoni iżda inkluż l-iffaċilitar tal-
aċċess għal sorsi indiġeni tal-provvista, li 
jikkunsidraw suċċessivament id-
diversifikazzjoni tas-sorsi, kontropartijiet u 
rotot u l-impatt tal-kapaċità ġdida fuq l-
indiċi HHI kkalkulat fil-livell tal-kapaċità 
għall-qasam tal-analiżi kif definit fil-punt 
10 tal-Anness V.

Or. en

Emenda 779
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Annes IV – punt 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-kompetizzjoni għandha titkejjel 
abbażi tad-diversifikazzjoni, inkluż l-
iffaċilitar tal-aċċess għal sorsi indiġeni tal-
provvista, li jikkunsidraw suċċessivament
id-diversifikazzjoni tas-sorsi, 
kontropartijiet u rotot u l-impatt tal-
kapaċità ġdida fuq l-indiċi HHI kkalkulat 
fil-livell tal-kapaċità għall-qasam tal-
analiżi kif definit fil-punt 10 tal-Anness V.

(b) Il-kompetizzjoni għandha titkejjel 
abbażi tad-diversifikazzjoni, inkluż l-
iffaċilitar tal-aċċess għal sorsi indiġeni tal-
provvista, filwaqt li jikkunsidraw ukoll id-
diversifikazzjoni tas-sorsi, kontropartijiet u 
rotot u l-impatt tal-kapaċità ġdida fuq l-
indiċi HHI kkalkulat fil-livell tal-kapaċità 
għall-qasam tal-analiżi kif definit fil-punt 
10 tal-Anness V.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tibdil propost għaċ-ċarezza tal-lingwa.

Emenda 780
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-kompetizzjoni għandha titkejjel 
abbażi tad-diversifikazzjoni, inkluż l-
iffaċilitar tal-aċċess għal sorsi indiġeni tal-
provvista, li jikkunsidraw suċċessivament 
id-diversifikazzjoni tas-sorsi, 
kontropartijiet u rotot u l-impatt tal-
kapaċità ġdida fuq l-indiċi HHI kkalkulat 
fil-livell tal-kapaċità għall-qasam tal-
analiżi kif definit fil-punt 10 tal-Anness V.

(b) Il-kompetizzjoni għandha titkejjel 
abbażi tad-diversifikazzjoni fil-livell tal-
Unjoni, inkluż l-iffaċilitar tal-aċċess għal 
sorsi indiġeni tal-provvista, li jikkunsidraw 
suċċessivament id-diversifikazzjoni tas-
sorsi, kontropartijiet u rotot u l-impatt tal-
kapaċità ġdida fuq l-indiċi HHI kkalkulat 
fil-livell tal-kapaċità għall-qasam tal-
analiżi kif definit fil-punt 10 tal-Anness V.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li tinżamm il-Perspettiva Ewropea.

Emenda 781
Francisco Sosa Wagner
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Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Is-sostenibbiltà għandha titkejjel bħala 
l-kontribut ta’ proġett biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet, tiġi appoġġjata r-riżerva ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku rinnovabbli jew 
għal trasportazzjoni ta’ elettriku għal gass 
u bijogass, filwaqt li jiġu kkunsidrati it-
tibdiliet mistennija fil-kundizzjonijiet 
klimatiċi.

(d) Is-sostenibbiltà għandha titkejjel bħala 
l-kontribut ta’ proġett biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet f’konformità mal-miri tal-
2020 u l-pjan direzzjonali għal livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju tal-2050, u
biex tiġi appoġġjata r-riżerva ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku rinnovabbli jew 
għal trasportazzjoni ta’ elettriku għal gass 
u bijogass, filwaqt li jiġu kkunsidrati it-
tibdiliet mistennija fil-kundizzjonijiet 
klimatiċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill Ewropew ta’ Ottubru 2009 approva l-objettiv tal-UE li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra bi 80 sa 95 % sal-2050, li se jirrikjedi settur tal-enerġija 
b’emissjonijiet tal-karbonju qrib iż-żero. L-infrastruttura ġdida kollha ffinanzjata mill-UE 
għandha tappoġġja l-miri attwali tal-2020 dwar il-Gassijiet b’effett ta’ Serra u l-miri 
vinkolanti tal-enerġija u trid tikkonforma mal-objettivi tal-pjan direzzjonali ta’ ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju tal-2050.

Emenda 782
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Is-sostenibbiltà għandha titkejjel bħala 
l-kontribut ta’ proġett biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet, tiġi appoġġjata r-riżerva ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku rinnovabbli jew 
għal trasportazzjoni ta’ elettriku għal gass 
u bijogass, filwaqt li jiġu kkunsidrati it-
tibdiliet mistennija fil-kundizzjonijiet 
klimatiċi.

(d) Is-sostenibbiltà għandha titkejjel bħala 
l-kontribut ta’ proġett biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet f’konformità mal-miri tal-
2020 u l-pjan direzzjonali għal livell baxx 
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju tal-2050, u
biex  tiġi appoġġjata r-riżerva ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku rinnovabbli jew 
għal trasportazzjoni ta’ elettriku għal gass 
u bijogass, filwaqt li jiġu kkunsidrati it-



PE488.000v01-00 88/124 AM\900619MT.doc

MT

tibdiliet mistennija fil-kundizzjonijiet 
klimatiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill Ewropew ta’ Ottubru 2009 approva l-objettiv tal-UE li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra bi 80 sa 95 % sal-2050, li se jirrikjedi settur tal-
enerġijab’emissjonijiet tal-karbonju qrib iż-żero. L-infrastruttura ġdida kollha ffinanzjata 
mill-UE għandha tappoġġja l-miri attwali tal-2020 dwar il-Gassijiet b’effett ta’ Serra u l-miri 
vinkolanti tal-enerġija u trid tikkonforma mal-objettivi tal-pjan direzzjonali ta’ ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju tal-2050.

Emenda 783
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Is-sostenibbiltà għandha titkejjel bħala 
l-kontribut ta’ proġett biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet, tiġi appoġġjata r-riżerva ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku rinnovabbli jew 
għal trasportazzjoni ta’ elettriku għal gass 
u bijogass, filwaqt li jiġu kkunsidrati it-
tibdiliet mistennija fil-kundizzjonijiet 
klimatiċi.

(d) Is-sostenibbiltà għandha titkejjel billi 
jiġi vvalutat l-impatt ambjentali tal-
infrastruttura tal-gass u bħala l-kontribut 
ta’ proġett biex jitnaqqsu l-emissjonijiet,
tiġi appoġġjata r-riżerva ta’ ġenerazzjoni 
tal-elettriku rinnovabbli jew għal 
trasportazzjoni ta’ elettriku għal gass u 
bijogass, filwaqt li jiġu kkunsidrati it-
tibdiliet mistennija fil-kundizzjonijiet 
klimatiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiżdied l-impatt ambjentali sabiex jiġi żgurat livell minimu ta’ koerenza mal-kriterji ta’ 
sostenibbiltà fil-kategoriji l-oħra tal-proġetti 

Emenda 784
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Is-sostenibbiltà għandha titkejjel bħala 
l-kontribut ta’ proġett biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet, tiġi appoġġjata r-riżerva ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku rinnovabbli jew 
għal trasportazzjoni ta’ elettriku għal gass 
u bijogass, filwaqt li jiġu kkunsidrati it-
tibdiliet mistennija fil-kundizzjonijiet 
klimatiċi.

(d) Is-sostenibbiltà għandha titkejjel bħala 
l-kontribut ta’ proġett biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet, tiġi appoġġjata r-riżerva ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku rinnovabbli jew 
għal trasportazzjoni ta’ elettriku għal gass 
u bijogass, filwaqt li jiġu kkunsidrati it-
tibdiliet mistennija f’avvenimenti estremi 
tat-temp.

Or. en

Emenda 785
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) dan għandu jgħin biex tkun żgurata 
s-solidarjetà fl-enerġija bejn l-Istati 
Membri b’risposta għal nuqqas ta’ 
enerġija temporanju jew permanenti  
f'wieħed minnhom;.

Or. ro

Emenda 786
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Livell ta’ sostenebbiltà: Dan il-kriterju 
għandu jitkejjel billi jiġi vvalutat it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra, u l-impatt ambjentali tal-

(a) Livell ta’ sostenebbiltà: Dan il-kriterju 
għandu jitkejjel billi jiġi vvalutat it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra u l-konformità mal-miri tal-2020 u l-
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infrastruttura tal-grid tal-elettriku; pjan direzzjonali għal livell baxx ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju tal-2050, u l-
impatt ambjentali tal-infrastruttura tal-grid 
tal-elettriku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill Ewropew approva l-objettiv tal-UE li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett 
ta’ serra bi 80 sa 95 % sal-2050, li se jirrikjedi settur tal-enerġija b’emissjonijiet tal-
karbonju qrib iż-żero. L-infrastruttura ġdida kollha ffinanzjata mill-UE għandha tappoġġja l-
miri attwali tal-2020 dwar il-Gassijiet b’effett ta’ Serra u l-miri vinkolanti tal-enerġija u trid 
tikkonforma mal-objettivi tal-pjan direzzjonali ta’ ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ 
karbonju tal-2050.

Emenda 787
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Livell ta’ sostenebbiltà: Dan il-kriterju 
għandu jitkejjel billi jiġi vvalutat it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra, u l-impatt ambjentali tal-
infrastruttura tal-grid tal-elettriku;

(a) Livell ta’ sostenebbiltà: Dan il-kriterju 
għandu jitkejjel billi jiġi vvalutat it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra u l-konformità mal-miri tal-2020 u l-
pjan direzzjonali għal livell baxx ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju tal-2050, u l-
impatt ambjentali tal-infrastruttura tal-grid 
tal-elettriku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill Ewropew approva l-objettiv tal-UE li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett 
ta’ serra bi  80 sa 95 % sal-2050, li se jirrikjedi settur tal-enerġija b’emissjonijiet tal-
karbonju qrib iż-żero. L-infrastruttura ġdida kollha ffinanzjata mill-UE għandha tappoġġja l-
miri attwali tal-2020 dwar il-Gassijiet b’effett ta’ Serra u l-miri vinkolanti tal-enerġija u trid 
tikkonforma mal-objettivi tal-pjan direzzjonali ta’ ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ 
karbonju tal-2050.
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Emenda 788
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 4 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) akkomodazzjoni ta’ volumi 
sinifikament ogħla ta’ applikazzjonijiet 
tal-elettriku b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju bħal vetturi tal-elettriku 
permezz ta’ intervent avvanzat tekniku u 
fis-suq.

Or. enen

Emenda 789
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 4 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) dan għandu jgħin biex tkun żgurata 
s-solidarjetà fl-enerġija bejn l-Istati 
Membri b’risposta għal nuqqas ta’ 
enerġija temporanju jew permanenti  
f'wieħed minnhom;

Or. ro

Emenda 790
Gaston Franco

Proposta għal Regolament
Anness IV – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) (1) Fir-rigward ta’ proġetti tal-grids 
intelliġenti tal-gass, kull funzjoni 
għandha tiġi evalwata skont il-kriterji li 
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ġejjin:
(a) livell ta’ sostenibbiltà: dan il-kriterju 
għandu jitkejjel billi jiġi vvalutat it-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u l-impatt ambjentali tal-
infrastrutturi tan-netwerk tal-gass;
(b) il-kapaċità tan-netwerks ta’ 
trażmissjoni u distribuzzjoni li se 
jikkonnettjaw u jittrasportaw il-gass minn 
u lejn l-utenti: dan il-kriterju għandu 
jitkejjel billi tiġi stmata l-kapaċità 
installata tar-riżorsi tal-enerġija 
distribwiti fin-netwerks tad-distribuzzjoni, 
l-injezzjoni massima permissibbli tal-gass  
mingħajr riskji ta’ konġestjoni f’netwerks 
tat-trażmissjoni, u l-enerġija mhux 
estratta minn sorsi rinnovabbli minħabba 
riskji ta’ konġestjoni jew sigurtà;
(c) il-konnettività tan-netwerks u aċċess 
għall-kategoriji kollha tal-utenti tan-
netwerks: dawn il-kriterji għandhom jiġu 
evalwati billi jiġu vvalutati l-metodi 
adottati għall-kalkolu ta’ imposti u tariffi 
kif ukoll l-istrutturi tagħhom, għall-
ġeneraturi, konsumaturi u dawk li 
jagħmlu t-tnejn, u billi tiġi evalwata, fejn 
meħtieġ, il-flessibbilità operazzjonali 
pprovduta biex ikun żgurat l-ibbilanċjar 
dinamiku tal-gass fin-netwerk;
(d) sigurtà u kwalità tal-provvista: dan il-
kriterju għandu jiġi evalwat billi jiġi 
vvalutat il-proporzjon ta’ gass iġġenerat 
minn sorsi rinnovabbli, l-istabbilità tas-
sistema tal-gass, it-tul taż-żmien u l-
frekwenza tal-interuzzjonijiet għal kull 
klijent, inkluż ix-xkiel relatat mal-
kundizzjonijiet klimatiċi;
effiċjenza u kwalità tas-servizz f’dak li 
jikkonċerna l-provvista tal-gass u l-operat 
tan-netwerk: dan il-kriterju għandu jiġi 
evalwat billi jiġi vvalutat il-livell tat-telf 
fin-netwerks tat-trażmissjoni u tad-
distribuzzjoni, ir-rapport bejn domanda 
tal-gass minima u massima f’perjodu ta’ 
żmien definit,il-mod ta’ parteċipazzjoni 
tan-naħa tad-domanda fis-swieq tal-gass 
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u f’miżuri tal-effiċjenza fl-enerġija, il-
perċentwal tal-utilizzazzjoni (pereżempju 
it-tagħbija medja) ta’ komponenti tan-
netwerk tal-gass u d-disponibbiltà 
tagħhom (li hija funzjoni ta’ 
manutenzjoni ppjanata u mhux ippjanata) 
kif ukoll l-impatt ta’ dan tal-aħħar fuq il-
prestazzjonijiet tan-netwerk, u d-
disponibbiltà attwali tal-kapaċità tan-
netwerk fir-rigward tal-valur standard 
tiegħu.

Or. fr

Emenda 791
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Livell ta’ sostenibbiltà: Dan il-
kriterju għandu jitkejjel billi jiġi vvalutat 
it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra, u l-impatt ambjentali tal-
infrastruttura tat-trasport taż-żejt.

Or. en

Emenda 792
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness V – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (1) Il-metodoloġija għandha tkun ibbażata 
fuq sett ta’ dejta ta’ input komuni li 
jirrapreżenta s-sistemi tal-elettriku u l-gass 
tal-Unjoni fis-snin n+5, n+10, n+15, u
n+20, fejn n hija s-sena li fiha titwettaq l-

(1) Il-metodoloġija għandha tkun ibbażata 
fuq sett ta’ dejta ta’ input komuni li 
jirrapreżenta s-sistemi tal-elettriku u l-gass 
tal-Unjoni fis-snin n+5, n+10, n+15, n+20, 
n+30 u n+40 fejn n hija s-sena li fiha 
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analiżi. Dan is-sett ta’ dejta għandu jkun 
fih mill-inqas:

titwettaq l-analiżi. Dan is-sett ta’ dejta 
għandu jkun fih mill-inqas:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż trid tqis it-tul ta’ ħajja teknika sħiħa tal-infrastruttura u 
t-tibdil probabbli fis-settur tal-enerġija matul dan il-perjodu bħala riżultat ta’ objettivi ta’ 
livell baxx ta’ karbonju.

Emenda 793
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness V – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-metodoloġija għandha tkun ibbażata 
fuq sett ta’ dejta ta’ input komuni li 
jirrapreżenta s-sistemi tal-elettriku u l-gass 
tal-Unjoni fis-snin n+5, n+10, n+15, u
n+20, fejn n hija s-sena li fiha titwettaq l-
analiżi. Dan is-sett ta’ dejta għandu jkun 
fih mill-inqas:

(1) Il-metodoloġija għandha tkun ibbażata 
fuq sett ta’ dejta ta’ input komuni li 
jirrapreżenta s-sistemi tal-elettriku u l-gass 
tal-Unjoni fis-snin n+5, n+10, n+15, n+20, 
n+30 u n+40 fejn n hija s-sena li fiha 
titwettaq l-analiżi. Dan is-sett ta’ dejta 
għandu jkun fih mill-inqas:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies li t-tul ta’ ħajja teknika ta’ proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija, speċjalment 
għal grids tat-trażmissjoni tal-enerġija, jista’ jilħaq ’l fuq sew minn 40 sena, tali perspettiva 
fuq perjodu ta’ żmien twil hija meħtieġa għall-analiżi. Barra minn hekk, il-perjodu itwal ta’ 
żmien huwa meħtieġ sabiex l-analiżi tinkludi l-objettivi meħtieġa tal-politika tal-UE fuq 
perjodu ta’ żmien twil.

Emenda 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

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

(1) Il-metodoloġija għandha tkun ibbażata 
fuq sett ta’ dejta ta’ input komuni li 
jirrapreżenta s-sistemi tal-elettriku u l-gass 
tal-Unjoni fis-snin n+5, n+10, n+15, u
n+20, fejn n hija s-sena li fiha titwettaq l-
analiżi. Dan is-sett ta’ dejta għandu jkun 
fih mill-inqas:

(1) Il-metodoloġija għandha tkun ibbażata 
fuq sett ta’ dejta ta’ input komuni li 
jirrapreżenta s-sistemi tal-elettriku u l-gass 
tal-Unjoni fis-snin n+5, n+10, n+15, n+20, 
n+30 u n+40 fejn n hija s-sena li fiha 
titwettaq l-analiżi. Dan is-sett ta’ dejta 
għandu jkun fih mill-inqas:

Or. en

Emenda 795
András Gyürk

Proposta għal regolament
Anness V – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 796
Sabine Wils

Proposta għal regolament
Anness V – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 797
András Gyürk

Proposta għal regolament
Anness V – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Fil-gass: xenarji għal domanda, 
importazzjonijiet, prezzijiet tal-fjuwil,
(inklużi faħam, gass u żejt), prezzijiet tad-
diossidu tal-karbonju, il-kompożizzjoni 
tan-netwerk tat-trażmissjoni u l-
evoluzzjoni tiegħu, filwaqt li jiġu 

(b) Fil-gass: xenarji għal domanda, 
importazzjonijiet, prezzijiet tal-fjuwil,
prezzijiet u valuri kalorifiċi  (inklużi 
faħam, linjite, gass, żejt u prodotti rilevanti 
taż-żejt), prezzijiet tad-diossidu tal-
karbonju, prezzijiet tal-elettriku ta’ 
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kkunsidrati l-proġetti ġodda kollha li 
għalihom tkun ittieħdet deċiżjoni tal-
investiment finali u li waslu biex jiġu 
kkummissjonati sal-aħħar tas-sena n+5;

tagħbija bażi u massima, il-kompożizzjoni 
tan-netwerk tat-trażmissjoni u l-
evoluzzjoni tiegħu, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-possibbiltà tal-iżvilupp tal-
gass tax-shale fl-Ewropa u l-proġetti 
ġodda kollha li għalihom tkun ittieħdet 
deċiżjoni tal-investiment finali u li waslu 
biex jiġu kkummissjonati sal-aħħar tas-
sena n+5;

Or. en

Emenda 798
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara li jiġu kkonsultati 
formalment l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi u l-
mira tal-Kunsill Ewropew ta’ tnaqqis ta’ 
80 sa 95 % fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra fl-UE taħt il-livelli tal-
1990 sal-2050. Is-settijiet tad-dejta użati 
għall-elettriku u l-gass rispettivament 
għandhom ikunu kompatibbli, speċjalment 
fir-rigward tal-preżunzjonijiet dwar il-
prezzijiet u l-volumi f’kull suq. Is-sett tad-
dejta għandu jkun elaborat wara li jiġu 
kkonsultati formalment l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill Ewropew approva l-objettiv tal-UE li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett 
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ta’ serra bi 80 sa 95 % sal-2050, li se jirrikjedi settur tal-enerġija mill-karbonju qrib iż-żero. 
Huwa importanti li s-settijiet tad-dejta użati għall-analiżi tal-benefiċċju u l-ispejjeż jirriflettu 
l-għanijiet tal-enerġija u l-klima tal-UE u huma f’konformità mat-trajettorji stabbiliti fil-Pjan 
Direzzjonali tal-Enerġija tal-2050 tal-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 799
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara li jiġu kkonsultati 
formalment l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi u 
għandu jirrifletti l-għanijiet tal-enerġija u 
l-klima tal-UE kif affermat fost l-oħrajn 
mill-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. 
Is-settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara li jiġu kkonsultati 
formalment l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill Ewropew approva l-objettiv tal-UE li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett 
ta’ serra bi 80 sa 95 % sal-2050, li se jirrikjedi settur tal-enerġija mill-karbonju qrib iż-żero. 
Huwa importanti li s-settijiet tad-dejta użati għall-analiżi tal-benefiċċju u l-ispejjeż jirriflettu 
l-għanijiet tal-enerġija u l-klima tal-UE u huma f’konformità mat-trajettorji stabbiliti fil-Pjan 
Direzzjonali tal-Enerġija tal-2050 tal-Kummissjoni Ewropea.
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Emenda 800
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara li jiġu kkonsultati 
formalment l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara konsultazzjoni formali 
mill-Aġenzija tal-Istati Membri u l-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkollha prevalenza t-trasparenza: il-partijiet interessati kollha għandu jkollhom l-
opportunità li jikkontribbwixxu analiżi tas-suq relatata ma’ metodoloġija tal-benefiċċji u l-
ispejjeż, mhux biss l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom, minħabba li hija prattika 
komuni mal-konsultazzjonijiet pubbliċi mmexxija mill-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-ENTSOs.

Emenda 801
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
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gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara li jiġu kkonsultati
formalment l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara konsultazzjoni formali 
mill-Aġenzija tal-Istati Membri u l-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazzjoni bħal fl-emenda għall-Artikolu 12 punt 2.

Emenda 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara li jiġu kkonsultati 
formalment l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jsir pubbliku u jkun elaborat wara li jiġu 
kkonsultati formalment l-Istati Membri u l-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan sabiex tiġi żgurata trasparenza sħiħa madwar il-proċess tal-għażla tal-PCI, inklużi 
settijiet tad-dejta disponibbli pubblikament għal analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż u inklużjoni 
xierqa tal-parti interessata fil-Gruppi reġjonali.

Emenda 803
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara li jiġu kkonsultati 
formalment l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara li jiġu kkonsultati 
formalment l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha, 
speċjalment l-operaturi kollha tal-
infrastruttura tal-gass. Il-Kummissjoni u 
l-Aġenzija għandhom jiżguraw l-aċċess 
għad-dejta kummerċjali meħtieġa 
mingħand partijiet terzi meta applikabbli.

Or. en

Emenda 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 

(2) Is-sett tad-dejta għandu jirrifletti l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni 
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nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara li jiġu kkonsultati 
formalment l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

nazzjonali fis-seħħ fid-data tal-analiżi. Is-
settijiet tad-dejta użati għall-elettriku u l-
gass rispettivament għandhom ikunu 
kompatibbli, speċjalment fir-rigward tal-
preżunzjonijiet dwar il-prezzijiet u l-
volumi f’kull suq. Is-sett tad-dejta għandu 
jkun elaborat wara li jiġu kkonsultati 
formalment l-Istati Membri u l-partijiet
interessati rilevanti kollha. Il-Kummissjoni 
u l-Aġenzija għandhom jiżguraw l-aċċess 
għad-dejta kummerċjali meħtieġa 
mingħand partijiet terzi meta applikabbli.

Or. en

Emenda 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness V – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
għandha mill-inqas tikkunsidra l-ispejjeż li 
ġejjin: in-nefqa tal-kapital, in-nefqa 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett u l-
ispejjeż għad-dekummissjonament u l-
ġestjoni tal-iskart, fejn ikun rilevanti. Il-
metodoloġija għandha tagħti gwida fuq ir-
rati ta’ skont li għandhom jintużaw għall-
kalkoli.

(5) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
għandha mill-inqas tikkunsidra l-ispejjeż li 
ġejjin: in-nefqa tal-kapital, in-nefqa 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett u l-
ispejjeż għad-dekummissjonament u l-
ġestjoni tal-iskart, fejn ikun rilevanti. Il-
metodoloġija għandha tagħti gwida fuq ir-
rati ta’ skont li għandhom jintużaw għall-
kalkoli. L-ispejjeż għandhom jiġu validati 
kontra valur referenzjarju sabiex jiġi 
vvalutat jekk humiex qed jintefqu b’mod 
effiċjenti. Kull meta promotur ta’ proġett 
jippreżenta spejjeż diverġenti mill-valur 
referenzjarju, għandu jiġġustifikahom 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
responsabbli u lill-Aġenzija.

Or. en
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Emenda 806
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Anness V – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
għandha mill-inqas tikkunsidra l-ispejjeż li 
ġejjin: in-nefqa tal-kapital, in-nefqa 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett u l-
ispejjeż għad-dekummissjonament u l-
ġestjoni tal-iskart, fejn ikun rilevanti. Il-
metodoloġija għandha tagħti gwida fuq ir-
rati ta’ skont li għandhom jintużaw għall-
kalkoli.

(5) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
għandha mill-inqas tikkunsidra l-ispejjeż li 
ġejjin: in-nefqa tal-kapital, in-nefqa 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett u l-
ispejjeż għad-dekummissjonament u l-
ġestjoni tal-iskart, fejn ikun rilevanti. Il-
metodoloġija għandha tagħti gwida fuq ir-
rati ta’ skont li għandhom jintużaw għall-
kalkoli. L-analiżi tal-benefiċċji u tal-
ispejjeż għandha tikkunsidra s-sitwazzjoni 
ta’ Stati Membri żgħar u iżolati mill-
enerġija b’ammont limitat ta’ utenti tan-
netwerk fejn is-suq ma jkunx jista’ 
jiffinanzja  huwa stess il-proġetti ta’ 
interess komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvantaġġ kompetittiv tal-Istati Membri żgħar u iżolati għandu jiġi rifless fl-analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż.

Emenda 807
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness V – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
għandha mill-inqas tikkunsidra l-ispejjeż li 
ġejjin: in-nefqa tal-kapital, in-nefqa 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett u l-

(5) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
għandha mill-inqas tikkunsidra l-ispejjeż li 
ġejjin: in-nefqa tal-kapital, in-nefqa 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett u l-



PE488.000v01-00 104/124 AM\900619MT.doc

MT

ispejjeż għad-dekummissjonament u l-
ġestjoni tal-iskart, fejn ikun rilevanti. Il-
metodoloġija għandha tagħti gwida fuq ir-
rati ta’ skont li għandhom jintużaw għall-
kalkoli.

ispejjeż għad-dekummissjonament u l-
ġestjoni tal-iskart, kif ukoll esternalitajiet 
ambjentali oħra fejn ikun rilevanti. Il-
metodoloġija għandha tagħti gwida fuq ir-
rati ta’ skont li għandhom jintużaw għall-
kalkoli.

Or. en

Emenda 808
András Gyürk

Proposta għal regolament
Anness V – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż
għandha mill-inqas tikkunsidra l-ispejjeż li 
ġejjin: in-nefqa tal-kapital, in-nefqa 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett u l-
ispejjeż għad-dekummissjonament u l-
ġestjoni tal-iskart, fejn ikun rilevanti. Il-
metodoloġija għandha tagħti gwida fuq ir-
rati ta’ skont li għandhom jintużaw għall-
kalkoli.

(5) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
għandha mill-inqas tikkunsidra l-ispejjeż li 
ġejjin: in-nefqa tal-kapital, in-nefqa 
operazzjonali u ta’ manutenzjoni fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett, l-ispejjeż 
personali u l-ispejjeż għad-
dekummissjonament u l-ġestjoni tal-iskart, 
fejn ikun rilevanti. Il-metodoloġija 
għandha tagħti gwida fuq ir-rati ta’ skont li 
għandhom jintużaw għall-kalkoli.

Or. en

Emenda 809
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness V – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
trid tikkunsidra wkoll il-benefiċċji 
miksuba minn realizzazzjoni ta’ proġett 
aċċellerat minabba fi proċedura tal-
permessi newtrali għat-teknoloġija li 
tikkunsidra l-użu tal-għażliet kollha tat-
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teknoloġija kif elenkat taħt l-Anness II 
(1a) jew kombinazzjoni tagħhom, anke 
jekk dawn ikunu jistgħu jinvolvu spejjeż 
ogħla ta’ investiment mill-bidu .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż tqis l-aspetti kollha tal-proġett u 
speċjalment benefiċċji possibbli minħabba f’realizzazzjoni tal-proġett aktar mgħaġġla li tista’ 
tikkumpensa għal spejjeż ogħla ta’ investiment inizjali, bħall-mgħoddija parzjali taħt l-art ta’ 
linji ppjanati tal-elettriku.

Emenda 810
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness V – punt 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għat-trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku, 
l-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż għandha 
għall-inqas tikkunsidra l-impatti fuq l-
indikaturi definiti fl-Anness III. 
F'konformità mal-metodi applikati għall-
elaborazzjoni tal-aħħar pjan disponibbli 
tal-iżvilupp tan-netwerk għal għaxar snin 
fl-elettriku, hija għandha tikkunsidra b'mod 
partikolari l-impatti tal-proġett f'dawn li 
ġejjin:

(6) Għat-trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku, 
l-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż għandha 
għall-inqas tikkunsidra l-impatti fuq l-
indikaturi definiti fl-Anness III. 
F'konformità mal-metodi applikati għall-
elaborazzjoni tal-aħħar pjan disponibbli 
tal-iżvilupp tan-netwerk għal għaxar snin 
fl-elettriku, hija għandha tikkunsidra b'mod 
partikolari l-impatti tal-proġett f'dawn li 
ġejjin, kif ukoll il-benefiċċji miksuba 
minn realizzazzjoni ta’ proġett aċċellerat 
li jikkumpensa għal spejjeż ta’ 
konġestjoni tal-grid minħabba fl-użu tal-
għażliet kollha tat-teknoloġija elenkati 
taħt l-Anness II(1a), jew kombinazzjoni 
tagħhom:

Or. en

Emenda 811
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta għal regolament
Anness V – punt 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għat-trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku, 
l-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż għandha 
għall-inqas tikkunsidra l-impatti fuq l-
indikaturi definiti fl-Anness III. 
F'konformità mal-metodi applikati għall-
elaborazzjoni tal-aħħar pjan disponibbli 
tal-iżvilupp tan-netwerk għal għaxar snin 
fl-elettriku, hija għandha tikkunsidra b'mod 
partikolari l-impatti tal-proġett f'dawn li 
ġejjin:

(6) Għat-trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku, 
l-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż għandha 
għall-inqas tikkunsidra l-impatti fuq l-
indikaturi definiti fl-Anness IV. 
F'konformità mal-metodi applikati għall-
elaborazzjoni tal-aħħar pjan disponibbli 
tal-iżvilupp tan-netwerk għal għaxar snin 
fl-elettriku, hija għandha tikkunsidra b'mod 
partikolari l-impatti tal-proġett f'dawn li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 812
Pavel Poc

Proposta għal regolament
Anness V – punt 6 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Konġestjoni fin-netwerk tal-elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Japplikaw l-istess kriterji għal proġetti tal-gass (7.e), marbuta direttament mas-sigurtà u d-
disponibbiltà tal-provvista.

Emenda 813
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness V – punt 6 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Konġestjoni fin-netwerk tal-elettriku.
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Or. en

Emenda 814
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness V – punt 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għall-gass, l-analiżi tal-ispejjeż u l-
benefiċċji għandha mill-inqas tikkunsidra 
r-riżultati tal-ittestjar tas-suq, bħall-
istaġuni miftuħa, l-impatti fuq l-indikaturi 
definiti fl-Anness III u l-impatti li ġejjin:

(7) Għall-gass, l-analiżi tal-ispejjeż u l-
benefiċċji għandha mill-inqas tikkunsidra 
l-impatti fuq l-indikaturi definiti fl-Anness 
III u l-impatti li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji mill-proġett għandha tikkunsidra jekk il-
proġett huwiex vijabbli minn lat finanzjarju, ambjentali u soċjali.

Emenda 815
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness V – punt 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-probabbiltà u l-kwantità ta’ enerġija 
mhux provduta u ż-żieda fis-sigurtà u l-
kwalità tal-provvista;

(c) Il-probabbiltà u l-kwantità ta’ enerġija 
mhux provduta u ż-żieda fis-sigurtà u l-
kwalità tal-provvista u s-sorsi tal-
provvista;

Or. en

Emenda 816
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness V – punt 7 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-probabbiltà u l-kwantità ta’ enerġija 
mhux provduta u ż-żieda fis-sigurtà u l-
kwalità tal-provvista;

(c) Il-probabbiltà u l-kwantità ta’ enerġija 
mhux provduta u ż-żieda fis-sigurtà u l-
kwalità tal-provvista fil-livell tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 817
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness V – punt 7 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Il-kontribut għall-integrazzjoni ta’ 
oqsma differenti tas-suq tal-gass,

(d) Il-kontribut għall-integrazzjoni ta’ 
oqsma differenti tas-suq tal-gass u l-irfigħ 
tal-iżolazzjoni ta’ reġjuni inqas favoriti u 
reġjuni ta’ gżejjer,

Or. en

Emenda 818
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness V – punt 7 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Kontribuzzjoni għal provvista iktar 
ibbilanċjata ta’ punti tad-dħul differenti 
fin-netwerk Ewropew tal-gass li 
timmassimizza l-faċilitajiet tal-
importazzjoni diġà eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-punti ta’ dħul kollha jiġu identifikati u jikkontribwixxu b’mod bilanċjat 
għall-provvista tal-gass fl-Ewropa. Jekk jinkiseb dan, l-Ewropa tkun tista’ tevita 
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sitwazzjonijiet bħal pereżempju d-dipendenza żejda ta’ gass li jiġi minn ċerti pajjiżi. Kull punt 
ta’ dħul għandu l-ispeċifiċitajiet tiegħu u jista’ jikkontribwixxi biex iġib il-gass fl-Ewropa 
minn sorsi ta’ oriġini differenti u rotot differenti. Dawk l-infrastrutturi li huma diġà stabbiliti 
għandhom jiġu massimizzati biex jieħdu vantaġġ sħiħ mill-potenzjal kollu tagħhom.

Emenda 819
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Anness V – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-metodu dettaljat użat biex jikkunsidra 
l-indikaturi msemmija fil-punti 6 sa 8 
għandu jiġi elaborat wara li jikkonsulta 
formalment l-organizzazzjonijiet li 
jirrapreżentaw il-partijiet interessati 
rilevanti kollha.

(9) Il-metodu dettaljat użat biex jikkunsidra 
l-indikaturi msemmija fil-punti 6 sa 8 
għandu jiġi elaborat wara li jikkonsulta 
formalment l-organizzazzjonijiet li 
jirrapreżentaw il-partijiet interessati 
rilevanti kollha speċjalment l-operaturi 
kollha tal-infrastruttura tal-gass.

Or. en

Emenda 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness V – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-metodu dettaljat użat biex jikkunsidra 
l-indikaturi msemmija fil-punti 6 sa 8
għandu jiġi elaborat wara li jikkonsulta 
formalment l-organizzazzjonijiet li 
jirrapreżentaw il-partijiet interessati 
rilevanti kollha.

(9) Il-metodu dettaljat użat biex jikkunsidra 
l-indikaturi għandu jiġi elaborat wara li 
jikkonsulta formalment l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti kollha, kif 
previst fl-Artikolu 12.

Or. en

Emenda 821
Gaston Franco
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Proposta għal Regolament
Anness V – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-metodoloġija għandha tiddefinixxi 
l-analiżi li għandha titwettaq, abbażi tas-
sett ta’ dejta tal-input rilevanti, billi 
tikkalkula r-riżultati tal-funzjoni oġġettiva
b’kull proġett u mingħajru. L-analiżi 
għandha tidentifika l-Istati Membri li 
fihom il-proġett għandu impatti pożittivi 
netti (benefiċjarji) u dawk l-Istati Membri 
li fihom il-proġett għandu impatt negattiv 
(dawk li jsofru l-ispejjeż). Kull analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż għandha tinkludi 
analiżi ta’ sensittività li tikkonċerna s-sett 
ta’ dejta tal-input, id-data tal-
ikkummissjonar ta’ proġetti differenti fl-
istess qasam tal-analiżi u parametri 
rilevanti oħra.

(11) Il-metodoloġija għandha tiddefinixxi 
l-analiżi li għandha titwettaq, abbażi tas-
sett ta’ dejta tal-input rilevanti, billi 
tevalwa r-riżultati ta’ analiżi b’diversi 
kriterji b’kull proġett u mingħajru. L-
analiżi għandha tidentifika l-Istati Membri 
li fihom il-proġett għandu impatti pożittivi 
netti (benefiċjarji) u dawk l-Istati Membri 
li fihom il-proġett għandu impatt negattiv 
(dawk li jsofru l-ispejjeż). Kull analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż għandha tinkludi 
analiżi ta’ sensittività li tikkonċerna s-sett 
ta’ dejta tal-input, id-data tal-
ikkummissjonar ta’ proġetti differenti fl-
istess qasam tal-analiżi u parametri 
rilevanti oħra.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-kriterji tal-benefiċċji u l-ispejjeż biss, l-analiżi tista’ tinfetaħ għal kriterji oħrajn 
iktar kwalitattivi sabiex jiggwidaw fit-teħid ta’ deċiżjoni (pereżempju il-perċezzjoni tal-
pubbliku dwar l-impatt fuq l-ambjent jew il-probabbiltà li jseħħ inċident gravi u eċċezzjonali)

Emenda 822
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness V – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-metodoloġija għandha tiddefinixxi 
l-analiżi li għandha titwettaq, abbażi tas-
sett ta’ dejta tal-input rilevanti, billi 
tikkalkula r-riżultati tal-funzjoni oġġettiva 
b’kull proġett u mingħajru. L-analiżi 
għandha tidentifika l-Istati Membri li 
fihom il-proġett għandu impatti pożittivi 

(11) Il-metodoloġija għandha tiddefinixxi 
l-analiżi li għandha titwettaq, abbażi tas-
sett ta’ dejta tal-input rilevanti, billi 
tikkalkula r-riżultati tal-funzjoni oġġettiva 
b’kull proġett u mingħajru. L-analiżi 
għandha tidentifika l-Istati Membri li 
fihom il-proġett għandu impatti pożittivi 
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netti (benefiċjarji) u dawk l-Istati Membri 
li fihom il-proġett għandu impatt negattiv 
(dawk li jsofru l-ispejjeż). Kull analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż għandha tinkludi 
analiżi ta’ sensittività li tikkonċerna s-sett 
ta’ dejta tal-input, id-data tal-
ikkummissjonar ta’ proġetti differenti fl-
istess qasam tal-analiżi u parametri 
rilevanti oħra.

netti (benefiċjarji) u dawk l-Istati Membri 
li fihom il-proġett għandu impatt negattiv 
(dawk li jsofru l-ispejjeż). Kull analiżi tal-
benefiċċji u l-ispejjeż għandha tinkludi 
analiżi ta’ sensittività li tikkonċerna s-sett 
ta’ dejta tal-input, id-data tal-
ikkummissjonar ta’ proġetti differenti fl-
istess qasam tal-analiżi u parametri 
rilevanti oħra, kif ukoll il-valutazzjoni tar-
riskju.

Or. en

Emenda 823
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Anness V – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija, 
inkluż l-immudellar rilevanti tan-netwerk u 
s-suq. Kull operatur ta’ sistema tat-
trażmissjoni jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fil-paragrafu 8 tal-Artikolu 
12, is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-
punt 1 għandu jkopri s-snin n+10, n+20 u 
n+30, u l-mudell għandu jippermetti li ssir 
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u l-emissjonijiet tat-tniġġis 
konvenzjonali tal-arja jew is-sigurtà tal-

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni, il-ħżin taħt l-art, it-terminal 
tal-gass naturali likwifikat (LNG) u d-
distribuzzjoni għandhom jiskambjaw l-
informazzjoni meħtieġa għall-
elaborazzjoni tal-metodoloġija, inkluż l-
immudellar rilevanti tan-netwerk u s-suq. 
Kull operatur ta’ sistema tat-trażmissjoni 
jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fil-paragrafu 8 tal-Artikolu 
12, is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-
punt 1 għandu jkopri s-snin n+10 u l-
mudell għandu jippermetti li ssir 
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u l-emissjonijiet tat-tniġġis 
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provvista. konvenzjonali tal-arja jew is-sigurtà tal-
provvista.

Or. en

Emenda 824
Gaston Franco

Proposta għal Regolament
Anness V – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija, 
inkluż l-immudellar rilevanti tan-netwerk u 
s-suq. Kull operatur ta’ sistema tat-
trażmissjoni jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fl-Artikolu 12, fil-
paragrafu 8, is-sett ta' input ta' dejta 
msemmi fil-punt 1 għandu jkopri s-
snin n+10, n+20 u n+30, u l-mudell għandu 
jippermetti li ssir valutazzjoni sħiħa tal-
impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali, 
b'mod partikolari l-inklużjoni ta' spejjeż 
esterni bħal dawk relatati mal-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra u l-
emissjonijiet tat-tniġġis konvenzjonali tal-
arja jew is-sigurtà tal-provvista.

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni, id-distribuzzjoni, tal-ħżin u 
tat-terminali LNG, għandhom jiskambjaw 
l-informazzjoni meħtieġa għall-
elaborazzjoni tal-metodoloġija, inkluż l-
immudellar rilevanti tan-netwerk u s-suq. 
Kull operatur ta’ sistema tat-trażmissjoni 
jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fl-Artikolu 12, paragrafu 8, 
is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-punt 1 
għandu jkopri s-snin n+10, n+20 u n+30, u 
l-mudell għandu jippermetti li ssir 
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u l-emissjonijiet tat-tniġġis 
konvenzjonali tal-arja jew is-sigurtà tal-
provvista.

Or. fr

Emenda 825
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal regolament
Anness V – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija, 
inkluż l-immudellar rilevanti tan-netwerk u 
s-suq. Kull operatur ta’ sistema tat-
trażmissjoni jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fil-paragrafu 8 tal-Artikolu 
12, is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-
punt 1 għandu jkopri s-snin n+10, n+20 u 
n+30, u l-mudell għandu jippermetti li ssir 
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u l-emissjonijiet tat-tniġġis 
konvenzjonali tal-arja jew is-sigurtà tal-
provvista.

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni, il-ħżin taħt l-art, it-terminal 
tal-gass naturali likwifikat (LNG) u d-
distribuzzjoni għandhom jiskambjaw l-
informazzjoni meħtieġa għall-
elaborazzjoni tal-metodoloġija, inkluż l-
immudellar rilevanti tan-netwerk u s-suq. 
Kull operatur ta’ sistema tat-trażmissjoni 
jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fil-paragrafu 8 tal-Artikolu 
12, is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-
punt 1 għandu jkopri s-snin n+10, n+20 u 
n+30 u l-mudell għandu jippermetti li ssir 
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u l-emissjonijiet tat-tniġġis 
konvenzjonali tal-arja jew is-sigurtà tal-
provvista.

Or. en

Emenda 826
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness V – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni għandhom 

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni, il-ħżin, it-terminal tal-gass 
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jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija, 
inkluż l-immudellar rilevanti tan-netwerk u 
s-suq. Kull operatur ta’ sistema tat-
trażmissjoni jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fil-paragrafu 8 tal-Artikolu 
12, is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-
punt 1 għandu jkopri s-snin n+10, n+20 u 
n+30, u l-mudell għandu jippermetti li ssir 
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u l-emissjonijiet tat-tniġġis 
konvenzjonali tal-arja jew is-sigurtà tal-
provvista.

naturali likwifikat u kkompressat 
(LNG/CNG) u d-distribuzzjoni għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija, 
inkluż l-immudellar rilevanti tan-netwerk u 
s-suq. Kull operatur ta’ sistema tat-
trażmissjoni jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fil-paragrafu 8 tal-Artikolu 
12, is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-
punt 1 għandu jkopri s-snin n+10, n+20 u 
n+30 u l-mudell għandu jippermetti li ssir 
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u l-emissjonijiet tat-tniġġis 
konvenzjonali tal-arja jew is-sigurtà tal-
provvista..

Or. en

Emenda 827
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness V – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija, 
inkluż l-immudellar rilevanti tan-netwerk u 
s-suq. Kull operatur ta’ sistema tat-
trażmissjoni jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija, 
inkluż l-immudellar rilevanti tan-netwerk u 
s-suq. Kull operatur ta’ sistema tat-
trażmissjoni jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
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distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fil-paragrafu 8 tal-Artikolu 
12, is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-
punt 1 għandu jkopri s-snin n+10, n+20 u 
n+30, u l-mudell għandu jippermetti li ssir
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u l-emissjonijiet tat-tniġġis 
konvenzjonali tal-arja jew is-sigurtà tal-
provvista.

distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fil-paragrafu 8 tal-Artikolu 
12, is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-
punt 1 għandu jkopri s-snin n+10, n+20, 
n+30 u n+40, u l-mudell għandu jinkludi
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u l-emissjonijiet tat-tniġġis 
konvenzjonali tal-arja jew is-sigurtà tal-
provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies li t-tul ta’ ħajja teknika ta’ proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija, speċjalment 
għal grids tat-trażmissjoni tal-enerġija, jista’ jilħaq ’l fuq sew minn 40 sena, tali perspettiva 
fuq perjodu ta’ żmien twil hija meħtieġa sabiex l-analiżi tirrifletti għal kollox l-ispejjeż u l-
benefiċċji.

Emenda 828
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness V – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija, 
inkluż l-immudellar rilevanti tan-netwerk u 
s-suq. Kull operatur ta’ sistema tat-
trażmissjoni jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija, 
inkluż l-immudellar rilevanti tan-netwerk u 
s-suq. Kull operatur ta’ sistema tat-
trażmissjoni jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
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qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fil-paragrafu 8 tal-Artikolu 
12, is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-
punt 1 għandu jkopri s-snin n+10, n+20 u
n+30, u l-mudell għandu jippermetti li ssir 
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra u l-emissjonijiet tat-tniġġis 
konvenzjonali tal-arja jew is-sigurtà tal-
provvista.

qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fil-paragrafu 8 tal-Artikolu 
12, is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-
punt 1 għandu jkopri s-snin n+10, n+20, 
n+30 u n+40, u l-mudell għandu 
jippermetti li ssir valutazzjoni sħiħa tal-
impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali, 
b'mod partikolari l-inklużjoni ta' spejjeż 
esterni bħal dawk relatati mal-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' serra u l-
emissjonijiet tat-tniġġis konvenzjonali tal-
arja jew is-sigurtà tal-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull analiżi tal-benefiċċju u l-ispejjeż trid tqis it-tul ta’ ħajja teknika sħiħa tal-infrastruttura u 
t-tibdil probabbli fis-settur tal-enerġija matul dan il-perjodu bħala riżultat ta’ objettivi ta’ 
karbonju baxx.

Emenda 829
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Anness V – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Biex tiġi stabbilita l-metodoloġija 
proposta, l-ENTSO għall-Elettriku u l-
ENTSO għall-Gass għandhom 
jikkonsultaw b’mod estensiv lill-gruppi 
tal-utenti li jirrappreżentaw l-
assoċjazzjonijiet rilevanti kollha tal-
partijiet interessati. Il-grupp tal-utenti 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn qabel 
ma l-ENTSO għall-Elettriku u l-ENTSO 
għall-Gass iressqu l-metodoloġija 
quddiem l-Aġenzija u l-Kummissjoni, kif 
stabbilit fl-Artikolu 12(2). Kull 
assoċjazzjoni għandu jkollha d-dritt li 
tinnomina żewġ membri għall-grupp tal-
utenti. Il-proċediment u r-riżultati  tal-
laqgħat għandhom isiru pubbliċi sabiex 
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tiġi garantita trasparenza sħiħa.

Or. en

Emenda 830
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Ħarsa ġenerali dwar il-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet inklużi l-pjanijiet 
tal-iżvilupp tal-grid nazzjonali, pjan ta’ 
għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk, l-
identifikazzjoni bħala proġett tal-interess 
komuni fil-gruppi reġjonali u links mas-
siti elettroniċi ta’ dawn il-proċessi;

Or. en

Emenda 831
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-manwal għandu jkun sempliċi u 
m’għandux jinbidel f’leġiżlazzjoni 
addizzjonali għal dik eżistenti.

Or. es

Emenda 832
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Annes VI – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Biex tiżdied il-parteċipazzjoni tal-
pubbliku fil-proċess tal-għoti tal-permessi, 
għandhom jiġu applikati l-prinċipji li 
ġejjin:

(2) Biex tiżdied il-parteċipazzjoni tal-
pubbliku fil-proċess tal-għoti tal-permessi 
u biex jiġu żgurati l-informazzjoni u d-
djalogu kontinwi mal-pubbliku minn 
qabel, għandhom jiġu applikati l-prinċipji 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 833
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-partijiet interessati milquta minn 
proġett ta’ interess komuni, inklużi 
awtoritajiet rilevanti, sidien ta’ artijiet u 
ċittadini li jgħixu fil-viċinat tal-proġett, il-
pubbliku ġenerali u assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet jew gruppi tagħhom, 
għandhom jiġu informati u kkonsultati 
b’mod estensiv fi stadju bikri u b’mod 
miftuħ u trasparenti. Fejn huwa rilevanti, l-
awtorità kompetenti għandha tappoġġja 
b’mod attiv l-attivitajiet meħuda mill-
promotur ta’ proġett.

(a) Il-partijiet interessati milquta minn 
proġett ta’ interess komuni, inklużi 
awtoritajiet rilevanti, sidien ta’ artijiet u 
ċittadini li jgħixu fil-viċinat tal-proġett, il-
pubbliku ġenerali u assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet jew gruppi tagħhom, 
għandhom jiġu informati u kkonsultati 
b’mod estensiv fi stadju bikri, meta jkunu 
għadhom jistgħu jitqiesu l-alternattivi 
proposti mill-pubbliku u b’mod miftuħ u 
trasparenti. Fejn huwa rilevanti, l-awtorità 
kompetenti għandha tappoġġja b’mod attiv 
l-attivitajiet meħuda mill-promotur ta’ 
proġett.

Or. en

Emenda 834
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-partijiet interessati milquta minn 
proġett ta’ interess komuni, inklużi 
awtoritajiet rilevanti, sidien ta’ artijiet u
ċittadini li jgħixu fil-viċinat tal-proġett, il-
pubbliku ġenerali u assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet jew gruppi tagħhom, 
għandhom jiġu informati u kkonsultati 
b’mod estensiv fi stadju bikri u b’mod 
miftuħ u trasparenti. Fejn huwa rilevanti, l-
awtorità kompetenti għandha tappoġġja 
b’mod attiv l-attivitajiet meħuda mill-
promotur ta’ proġett.

(a) Il-partijiet interessati milquta minn 
proġett ta’ interess komuni, inklużi 
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, 
sidien ta’ artijiet u ċittadini li jgħixu fil-
viċinat tal-proġett, il-pubbliku ġenerali u 
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
gruppi tagħhom, għandhom jiġu informati 
u kkonsultati b’mod estensiv fi stadju bikri 
u b’mod miftuħ u trasparenti. Fejn huwa 
rilevanti, l-awtorità kompetenti għandha 
tappoġġja b’mod attiv l-attivitajiet meħuda 
mill-promotur ta’ proġett.

Or. en

Emenda 835
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-partijiet interessati milquta minn 
proġett ta’ interess komuni, inklużi 
awtoritajiet rilevanti, sidien ta’ artijiet u 
ċittadini li jgħixu fil-viċinat tal-proġett, il-
pubbliku ġenerali u assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet jew gruppi tagħhom, 
għandhom jiġu informati u kkonsultati 
b’mod estensiv fi stadju bikri u b’mod 
miftuħ u trasparenti. Fejn huwa rilevanti, l-
awtorità kompetenti għandha tappoġġja 
b’mod attiv l-attivitajiet meħuda mill-
promotur ta’ proġett.

(a)  Il-partijiet interessati milquta minn 
proġett ta’ interess komuni, inklużi 
awtoritajiet rilevanti, inklużi l-awtoritajiet 
lokali, sidien ta’ artijiet u ċittadini li jgħixu 
fil-viċinat tal-proġett, il-pubbliku ġenerali 
u assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet jew 
gruppi tagħhom, għandhom jiġu informati 
u kkonsultati b’mod estensiv fi stadju bikri 
u b’mod miftuħ u trasparenti. Fejn huwa 
rilevanti, l-awtorità kompetenti għandha 
tappoġġja b’mod attiv l-attivitajiet meħuda 
mill-promotur ta’ proġett.

Or. ro
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Emenda 836
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-partijiet interessati milquta minn 
proġett ta’ interess komuni, inklużi 
awtoritajiet rilevanti, sidien ta’ artijiet u 
ċittadini li jgħixu fil-viċinat tal-proġett, il-
pubbliku ġenerali u assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet jew gruppi tagħhom, 
għandhom jiġu informati u kkonsultati 
b’mod estensiv fi stadju bikri u b’mod 
miftuħ u trasparenti. Fejn huwa rilevanti, l-
awtorità kompetenti għandha tappoġġja 
b’mod attiv l-attivitajiet meħuda mill-
promotur ta’ proġett.

(a) Il-partijiet interessati milquta minn 
proġett ta’ interess komuni, inklużi 
awtoritajiet rilevanti, sidien ta’ artijiet u 
ċittadini li jgħixu fil-viċinat tal-proġett, il-
pubbliku ġenerali u assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet jew gruppi tagħhom, 
għandhom jiġu informati u kkonsultati 
b’mod estensiv fi stadju xieraq u b’mod 
miftuħ u trasparenti. Fejn huwa rilevanti, l-
awtorità kompetenti għandha tappoġġja 
b’mod attiv l-attivitajiet meħuda mill-
promotur ta’ proġett.

Or. en

Emenda 837
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li l-proċeduri ta’ konsultazzjoni 
pubblika għal proġetti ta’ interess komuni 
jkunu kkonċentrati fejn huwa possibbli. 
Kull konsultazzjoni pubblika għandha 
tkopri s-suġġetti kollha rilevanti għall-
istadju partikolari tal-proċedura, u suġġett 
partikolari rilevanti għal dak l-istadju 
partikolari ma għandux jiġi indirizzat 
f’iżjed minn konsultazzjoni pubblika 
waħda. Is-suġġetti indirizzati 
f’konsultazzjoni pubblika għandhom jiġu 

(b) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiżguraw li l-proċeduri ta’ konsultazzjoni 
pubblika għal proġetti ta’ interess komuni 
jkunu kkonċentrati fejn huwa possibbli. 
Kull konsultazzjoni pubblika għandha 
tkopri s-suġġetti kollha rilevanti għall-
istadju partikolari tal-proċedura. Is-suġġetti 
indirizzati f’konsultazzjoni pubblika 
għandhom jiġu indikati b’mod ċar fin-
notifika tal-konsultazzjoni pubblika.
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indikati b’mod ċar fin-notifika tal-
konsultazzjoni pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni pubblika, huma meħtieġa d-djalogu kontinwu u l-
informazzjoni. Għaldaqstant, mhuwiex utli li jiġu ristretti n-numru u l-kontenut ta’ 
konsultazzjonijiet fil-livell tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Xi kwistjonijiet kontroversjali jistgħu 
jeħtieġu aktar diskussjonijiet u djalogu u mhumiex se jiġu solvuti f’konsultazzjoni waħda biss. 
Barra minn hekk, ma jistax jiġi eskluż fuq livell ġenerali li, għal xi proġetti, ċerti kwistjonijiet 
jistgħu jeħtieġu valutazzjoni mill-ġdid sabiex l-Awtoritajiet Kompetenti jkunu jistgħu 
jikkonformaw mal-liġi ambjentali.

Emenda 838
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-kummenti u l-oġġezzjonijiet 
għandhom ikunu ammissibbli mill-bidu tal-
konsultazzjoni pubblika sad-data tal-
iskadenza biss.

(c) Il-kummenti u l-oġġezzjonijiet 
għandhom ikunu ammissibbli mill-bidu tal-
konsultazzjoni pubblika sad-data tal-
iskadenza biss. Sabiex jiġi permess 
kontribut sostanzjali mill-partijiet 
interessati pubbliċi u rilevanti, il-
konsultazzjoni għandu jkollha tul ta’ 
żmien suffiċjenti. L-informazzjoni li 
tirrigwardja d-data tal-bidu u d-data tal-
iskadenza tal-konsultazzjoni għandha tiġi 
ppubblikata b’mod sinifikanti qabel il-
bidu tal-konsultazzjoni.

Or. en

Emenda 839
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-miżuri previsti; (b) il-miżuri previsti, inklużi postijiet 
ġenerali proposti u dati ta’ laqgħat 
iddedikati;

Or. en

Emenda 840
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fil-kuntest tal-konsultazzjoni pubblika
li għandha titwettaq qabel is-sottomissjoni 
tal-fajl ta’ applikazzjoni, il-partijiet 
rilevanti għandhom mill-inqas:

(4) Fil-kuntest tal-konsultazzjonijiet
pubbliċi li għandha titwettaq qabel is-
sottomissjoni tal-fajl ta’ applikazzjoni, il-
partijiet rilevanti għandhom mill-inqas:

Or. en

Emenda 841
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippubblikaw fuljett ta’ informazzjoni 
ta’ mhux iżjed minn 15–il paġna, li jagħti 
ħarsa ġenerali, b’mod ċar u konċiż, lejn l-
iskop u l-iskeda ta’ żmien preliminari tal-
proġett, li jagħti mill-inqas tliet rotot 
alternattivi kkunsidrati, l-impatti 
mistennija, inklużi dawk ta’ natura 
transkonfinali, u miżuri ta’ mitigazzjoni 
possibblisures;

(a) jippubblikaw fuljett ta’ informazzjoni 
ta’ mhux iżjed minn 15–il paġna, li jagħti 
ħarsa ġenerali, b’mod ċar u konċiż, lejn l-
iskop u l-iskeda ta’ żmien preliminari tal-
proġett, li jagħti mill-inqas tliet rotot 
alternattivi kkunsidrati, l-impatti 
mistennija, inklużi dawk ta’ natura 
transkonfinali, u miżuri ta’ mitigazzjoni 
possibbli, li għandu jiġi ppubblikat b’mod 
sinifikanti qabel il-konsultazzjoni sabiex 
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tiġi permessa informazzjoni bikrija tal-
pubbliku;

Or. en

Emenda 842
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jinfurmaw lill-partijiet interessati kollha 
milquta dwar il-proġett permezz tas-sit 
elettroniku msemmi fl-Artikolu 10(7) u 
mezzi oħra ta’ informazzjoni xierqa;

(b) jinfurmaw lill-partijiet interessati kollha 
milquta dwar il-proġett permezz tas-sit 
elettroniku msemmi fl-Artikolu 10(7) u 
mezzi oħra ta’ informazzjoni xierqa, 
filwaqt illi jassiguraw li l-partijiet 
interessati kollha jiġu infurmati  
f’mument li jippermetti l-parteċipazzjoni 
sostanzjali tagħhom;

Or. en

Emenda 843
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-laqgħat iddedikati msemmija fil-
punt 4(c) għandhom iseħħu f’post u f’ħin 
li jippermetti li jieħdu sehem l-ikbar 
numru ta’ partijiet interessati. L-awtorità 
kompetenti tista’ tirrikjedi li l-promoturi 
ta’ proġetti jiffaċilitaw l-attendenza minn 
partijiet interessati li altrimenti ma 
jkunux jistgħu jattendu għal raġunijiet 
finanzjarji jew raġunijiet oħra.

Or. en
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Emenda 844
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Is-sit elettroniku tal-proġett għandu 
jagħmel disponibbli bħala minimu dawn li 
ġejjin:

(5) Is-sit elettroniku tal-proġett għandu 
jagħmel disponibbli bħala minimu dawn li 
ġejjin, iżda m’għandux jiżvela 
informazzjoni kunfidenzjali:

Or. en

Emenda 845
Yannick Jadot
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness VI – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ippjanar tal-proġett u tal-
konsultazzjoni pubblika, b’indikazzjoni 
ċara tad-dati u l-postijiet tal-
konsultazzjonijiet u s-seduti pubbliċi;

(b) l-ippjanar tal-proġett u tal-
konsultazzjoni pubblika, b’indikazzjoni 
ċara tad-dati u l-postijiet tal-
konsultazzjonijiet u s-seduti pubbliċi, u s-
suġġetti rilevanti għal dawk is-seduti;

Or. en


