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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta' att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta' att ma jkunx emenda, huma indikati 
b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].



PR\890818MT.doc 3/70 PE480.775v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................67



PE480.775v01-00 4/70 PR\890818MT.doc

MT



PR\890818MT.doc 5/70 PE480.775v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida 
għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropej u li jħassar id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0658),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 172 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0371/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni mmotivata ppreżentata, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, mill-House of Commons 
tar-Renju Unit, li tgħid li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta' Frar 20121,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-1 ta' Frar 20122,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-1 ta' Frar 20123,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 ĠU C 0000, 0.0.2012, p. 0.
2 ĠU C 0000, 0.0.2012, p. 0.
3 ĠU C 0000, 0.0.2012, p. 0.
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Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Billi l-aqwa infrastruttura, mil-lat 
ambjentali, soċjali u ekonomiku, hija l-
infrastruttura li m'għandhiex għalfejn
tinbena; għaldaqstant l-effiċjenza 
enerġetika hija ta' importanza vitali, u 
għandhom jitqiesu bis-sħiħ l-effetti li d-
Direttiva proposta dwar l-Effiċjenza tal-
Enerġija aktarx ikollha għat-tnaqqis tal-
ħtieġa ta' infrastruttura futura.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-kumplessità teknoloġika dejjem 
tiżdied tat-taħlita l-ġdida tal-enerġija, 
minħabba l-kontribut addizzjonali 
sinifikanti mis-sorsi li jiġġeddu f'perjodu 
qasir ta' żmien, żiedet ir-riskju tan-nuqqas 
ta' koordinazzjoni, kif ukoll tal-
interuzzjonijiet fl-enerġija, f'netwerks 
multidipendenti.  Il-koordinazzjoni aktar 
mill-qrib tas-sistemi tal-elettriku u tal-
gass, kemm fil-livell reġjonali kif ukoll fil-
livell tal-UE, biex tinġabar informazzjoni 
dwar skambji transkonfinali fil-ħin reali, 
tista' tkun għodda importanti għar-
regolaturi nazzjonali, operaturi tas-
sistemi tat-trażmissjoni, l-Aġenzija u l-
Kummissjoni, filwaqt li tiġġenera l-
informazzjoni meħtieġa għall-ippjanar u 
l-operazzjoni effettiva tan-netwerks/grids 
ta' infrastuttura. In-Netwerk Ewropew 
tal-Operaturi tas-Sistemi ta’ Trażmissjoni 
għall-Elettriku (ENTSO-E) u għall-Gass 
(ENTSO-G) għandhom iressqu proposti 
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lill-Kummissjoni għat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-koordinazzjoni 
operazzjonali f’ħin reali xierqa tal-
infrastruttura Ewropea tal-enerġija.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-lista ta’ proġetti ta’ interess komuni 
fl-Unjoni għandha tkun limitata għall-
proġetti li l-iktar jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-kurituri u l-oqsma 
prijoritarji strateġiċi tal-infrastruttura tal-
enerġija. Dan jirrikjedi li d-deċiżjoni dwar 
il-lista tittieħed mill-Kummissjoni, filwaqt 
li jiġi rispettat id-dritt tal-Istati Membri li 
japprovaw proġetti ta’ interess komuni 
marbuta mat-territorju tagħhom. Skont 
analiżi li twettqet fil-valutazzjoni tal-impatt 
li takkumpanja din il-proposta, l-għadd ta’ 
dawn il-proġetti huwa stmat għal madwar 
100 fil-qasam tal-elettriku u 50 fil-qasam 
tal-gass.

(17) Il-lista ta’ proġetti ta’ interess komuni 
fl-Unjoni għandha tkun limitata għall-
proġetti li l-iktar jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-kurituri u l-oqsma 
prijoritarji strateġiċi tal-infrastruttura tal-
enerġija. Dan jirrikjedi li d-deċiżjoni dwar 
il-lista tittieħed mill-Kummissjoni, filwaqt 
li jiġi rispettat il-prinċipju tat-trasparenza 
u l-oġġettività waqt il-proċess tal-għażla 
tal-proġetti. Id-dritt tal-Istati Membri li 
japprovaw proġetti ta’ interess komuni 
marbuta mat-territorju tagħhom huwa 
mħares skont it-Trattat. F'każ li Stati 
Membri jirrifjutaw proġetti ta' interess 
komuni fit-territorji tagħhom, dan ir-rifjut 
għandu jkun ġustifikat kif jixraq u 
sostnut minn ġustifikazzjoni sostanzjata.
Skont analiżi li twettqet fil-valutazzjoni tal-
impatt li takkumpanja din il-proposta, l-
għadd ta’ proġetti ta' interess komuni
huwa stmat għal madwar 100 fil-qasam tal-
elettriku u 50 fil-qasam tal-gass.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Wara l-evalwazzjoni tal-effettività 
tad-dispożizzjonijiet attwali dwar l-għoti 
tal-permessi, l-Istati Membri għandhom 
jiġu mħeġġa japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet mhux biss għall-proġetti 
ta' interess komuni iżda wkoll għal dawk 
il-proġetti meqjusa meħtieġa f'termini ta' 
vijabilità teknika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm proġetti nazzjonali li jista' jkollhom impatt fuq il-proġetti ta' interess komuni u li huma 
importanti għall-iżvilupp tal-proġetti ta' interess komuni (PCIs)(tisħiħ tan-netwerks 
nazzjonali) iżda li mhux bilfors ikunu inklużi fi ħdan il-PCI innifisu, u li jistgħu jbatu minn 
dewmien sinifikanti.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-implimentazzjoni korretta u 
koordinata tad-Direttiva tal-
Kunsill 85/337/KE kif emendata u tal-
Konvenzjonijiet ta’ Aarhus u ta’ Espoo 
għandha tiżgura l-armonizzazzoni tal-
prinċipji ewlenin tal-valutazzjoni tal-effetti 
ambjentali, inkluż f’kuntest transkonfinali. 
L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw 
il-valutazzjonijiet tagħhom dwar proġetti 
ta’ interess komuni, u jipprovdu 
valutazzjonijiet konġunti meta jkun 
possibbli.

(23) L-implimentazzjoni korretta u 
koordinata tad-Direttiva tal-
Kunsill 85/337/KE kif emendata u tal-
Konvenzjonijiet ta’ Aarhus u ta’ Espoo 
għandha tiżgura l-armonizzazzoni tal-
prinċipji ewlenin tal-valutazzjoni tal-effetti 
ambjentali, inkluż f’kuntest transkonfinali. 
L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw 
il-valutazzjonijiet tagħhom dwar proġetti 
ta’ interess komuni, u jipprovdu 
valutazzjonijiet konġunti meta jkun 
possibbli. L-Istati Membri għandhom jiġu 
mħedda jagħmlu skambju tal-aħjar 
prattiki tal-bini tal-kapaċità 
amministrattiva għall-proċeduri tal-għoti 
tal-permessi, u l-Kummissjoni għandu 
jkollha rwol fil-promozzjoni ta' dawn l-
isforzi.

Or. en
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Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Minħabba l-urġenza li jiġu żviluppati 
infrastrutturi tal-enerġija, is-
simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-għoti 
tal-permessi għandha tkun akkumpjanata 
minn skadenza ċara biex tittieħed id-
deċiżjoni mill-awtoritajiet kompetenti 
rispettivi fir-rigward tal-kostruzzjoni tal-
proġett. Dan il-limitu taż-żmien għandu 
jistimola definizzjoni u ttrattar aktar 
effiċjenti tal-proċeduri, u fl-ebda 
ċirkostanza ma għandu jwassal għal 
kompromess tal-istandards għolja għall-
protezzjoni tal-ambjent u l-parteċipazzjoni 
tal-pubbliku.

(24) Minħabba l-urġenza li jiġu żviluppati 
infrastrutturi tal-enerġija, is-
simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-għoti 
tal-permessi għandha tkun akkumpjanata 
minn skadenza ċara biex tittieħed id-
deċiżjoni mill-awtoritajiet kompetenti 
rispettivi fir-rigward tal-kostruzzjoni tal-
proġett u minn miżuri li jħeġġu lill-
awtoritajiet nazzjonali jadottaw metodi ta' 
ħidma ġodda u aktar effettivi. Dan il-
limitu taż-żmien għandu jistimola 
definizzjoni u ttrattar aktar effiċjenti tal-
proċeduri, u fl-ebda ċirkostanza ma għandu 
jwassal għal kompromess tal-istandards 
għolja għall-protezzjoni tal-ambjent u l-
parteċipazzjoni tal-pubbliku.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-leġiżlazzjoni eżistenti tas-suq intern 
tal-enerġija titlob li t-tariffi għall-aċċess 
għan-netwerks tal-gass u tal-elettriku 
għandhom jipprovdu inċentivi xierqa għall-
investiment. Meta japplikaw il-
leġiżlazzjoni tas-suq intern tal-enerġija l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-inċentivi għal 
proġetti ta’ interess komuni, inklużi l-
inċentivi fit-tul, jirriflettu l-livell ta’ riskju 
speċifiku tal-proġett. Dan japplika b'mod 
partikolari għat-teknoloġiji innovattivi tat-
trażmissjoni fil-qasam tal-elettriku biex 

(28) Il-leġiżlazzjoni eżistenti tas-suq intern 
tal-enerġija titlob li t-tariffi għall-aċċess 
għan-netwerks tal-gass u tal-elettriku 
għandhom jipprovdu inċentivi xierqa għall-
investiment. Meta japplikaw il-
leġiżlazzjoni tas-suq intern tal-enerġija l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li jkun hemm qafas 
regolatorju stabbli u prevedibbli 
b'inċentivi għal proġetti ta’ interess 
komuni, inklużi l-inċentivi fit-tul, li 
jirriflettu l-livell ta’ riskju speċifiku tal-
proġett. Dan japplika b'mod partikolari 
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jippermettu għall-integrazzjoni fuq skala 
wiesgħa tal-enerġija rinnovabbli, tar-riżorsi 
tal-enerġija mqassma jew tar-rispons għad-
domanda f'netwerks interkonnessi, u biex l-
infrastrutturi tat-trażmissjoni tal-gass joffru 
kapaċità avvanzata jew flessibbiltà 
addizzjonali għas-suq biex jippermettu 
kummerċ f'perjodi qosra jew provvista ta' 
riżerva f'każ ta' interruzzjonijiet fil-
provvista.

għat-teknoloġiji innovattivi tat-trażmissjoni 
fil-qasam tal-elettriku biex jippermettu 
għall-integrazzjoni fuq skala wiesgħa tal-
enerġija rinnovabbli, tar-riżorsi tal-enerġija 
mqassma jew tar-rispons għad-domanda 
f'netwerks interkonnessi, u biex l-
infrastrutturi tat-trażmissjoni tal-gass joffru 
kapaċità avvanzata jew flessibbiltà 
addizzjonali għas-suq biex jippermettu 
kummerċ f'perjodi qosra jew provvista ta' 
riżerva f'każ ta' interruzzjonijiet fil-
provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qafas regolatorju stabbli u prevedibbli Ewropew jippermetti lill-promoturi u l-investituri 
jiksbu fondi fis-swieq tal-kapital biex iwettqu dawn l-investimenti mingħajr ma jieħdu riskju 
regolatorju.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-proġetti ta’ interess komuni fl-
oqsma tal-elettriku, il-gass u d-diossidu tal-
karbonju għandhom ikunu eliġibbli biex 
jirċievu għajnuna finanzjarja tal-Unjoni 
għal studji u, taħt ċerti kundizzjonijiet, għal 
xogħlijiet taħt il-proposta għal Regolament 
għal Faċilità “Nikkollegaw l-Ewropa” 
(iktar ’il quddiem ir-Regolament tas-CEF), 
fil-forma ta’ għotjiet jew fil-forma ta’ 
strumenti finanzjarji innovattivi. Dan 
għandu jiżgura li jiġi pprovdut appoġġ 
personalizzat lil dawk il-proġetti ta’ 
interess komuni li ma jkunux vijabbli taħt 
il-qafas regolatorju u l-kundizzjonijiet tas-
suq eżistenti. Din l-għajnuna finanzjarja 
għandha tiżgura s-sinerġiji meħtieġa mal-
finanzjament mill-istrumenti ta' politiki 
oħra tal-Unjoni. Partikolarment, il-Faċilità 
“Nikkollegaw l-Ewropa” se tiffinanzja l-
infrastruttura tal-enerġija ta' rilevanza 

(30) Il-proġetti ta’ interess komuni fl-
oqsma tal-elettriku, il-gass u d-diossidu tal-
karbonju għandhom ikunu eliġibbli biex 
jirċievu għajnuna finanzjarja tal-Unjoni 
għal studji u, taħt ċerti kundizzjonijiet, għal 
xogħlijiet taħt il-proposta għal Regolament 
għal Faċilità “Nikkollegaw l-Ewropa” 
(iktar ’il quddiem ir-Regolament tas-CEF), 
fil-forma ta’ għotjiet jew fil-forma ta’ 
strumenti finanzjarji innovattivi. Dan 
għandu jiżgura li jiġi pprovdut appoġġ 
personalizzat lil dawk il-proġetti ta’ 
interess komuni li ma jkunux vijabbli taħt 
il-qafas regolatorju u l-kundizzjonijiet tas-
suq eżistenti b'mod li jkunu konformi 
mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern tal-
enerġija tal-Unjoni. Din l-għajnuna 
finanzjarja għandha tiżgura s-sinerġiji 
meħtieġa mal-finanzjament mill-istrumenti 
ta' politiki oħra tal-Unjoni. Partikolarment, 



PR\890818MT.doc 11/70 PE480.775v01-00

MT

Ewropea, filwaqt li l-Fondi Strutturali se 
jiffinanzjaw in-netwerks internazzjonali 
intelliġenti tad-distribuzzjoni tal-enerġija 
ta' importanza lokali jew reġjonali. B'hekk, 
iż-żewġ sorsi ta' finanzjament se 
jikkumplimentaw lil xulxin.

il-Faċilità “Nikkollegaw l-Ewropa” se 
tiffinanzja l-infrastruttura tal-enerġija ta' 
rilevanza Ewropea, filwaqt li l-Fondi 
Strutturali se jiffinanzjaw in-netwerks 
internazzjonali intelliġenti tad-
distribuzzjoni tal-enerġija ta' importanza 
lokali jew reġjonali. B'hekk, iż-żewġ sorsi 
ta' finanzjament se jikkumplimentaw lil 
xulxin.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. “infrastruttura tal-enerġija” tfisser 
kwalunkwe tagħmir fiżiku ddiżinjat biex 
jippermetti t-trażmissjoni u d-distribuzzjoni 
tal-elettriku jew gass, it-trasport taż-żejt
jew id-diossidu tal-karbonju, jew il-ħżin 
tal-elettriku jew tal-gass, li jkun jinsab fl-
Unjoni jew li jikkonettja lill-Unjoni ma’ 
pajjiż jew pajjiżi terzi;

1. “infrastruttura tal-enerġija” tfisser 
kwalunkwe tagħmir fiżiku ddiżinjat biex 
jippermetti t-trażmissjoni u d-distribuzzjoni 
tal-elettriku jew gass, inklużi l-faċilitajiet 
ta' riċeviment, rigassifikazzjoni u 
dekompressjoni għal gass naturali 
likwifikat (LNG), it-trasport taż-żejt jew 
id-diossidu tal-karbonju, jew il-ħżin tal-
elettriku, tal-gass, jew tad-dijossidu tal-
karbonju, li jkun jinsab fl-Unjoni jew li 
jikkonettja lill-Unjoni ma’ pajjiż jew pajjiżi 
terzi;

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) operatur ta’ sistema tat-trażmissjoni jew 
operatur ta’ sistema tad-distribuzzjoni jew 
operatur jew investitur ieħor li jiżviluppa 
proġett ta’ interess komuni; jew

(a) operatur ta’ sistema tat-trażmissjoni jew 
operatur ta’ sistema tad-distribuzzjoni jew 
operatur jew investitur ieħor li jiżviluppa 
proġett ta’ interess komuni kif definit 
b'dan ir-Regolament;
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Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. "Aġenzija" tfisser l-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 713/2009;

Or. en

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. "Grupp Reġjonali" tfisser grupp 
imwaqqaf skont il-kurituri ta' prijorità kif 
definiti fl-Anness I, li jista' jinkludi 
rappreżentanti tal-Istati Membri, 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni, 
promoturi tal-proġetti potenzjalment 
eliġibbli, u organizzaturi li 
jirrappreżentaw lil produtturi u lil 
operaturi tas-sistemi tad-distribuzzjoni, kif 
ukoll il-Kummissjoni, l-Aġenzija u ż-żewġ 
ENTSOs, u li jkollhom l-inkarigi li 
jikkollaboraw fil-proċess tal-għażla tal-
proġetti ta’ interess komuni, u fil-
monitoraġġ tal-implimentazzjoni 
tagħhom;

Or. en
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Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5c. "Konsensus" tfisser l-eżitu ta' proċess 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet fi grupp ibbażat 
fuq il-kunsens, kemm jekk unanimu jew 
le, bejn il-parteċipanti fil-proċess. 

Or. en

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
lista ta’ proġetti ta’ interess komuni għall-
Unjoni kollha. Il-lista għandha tiġi 
riveduta u aġġornata kif ikun meħtieġ 
kull sentejn. L-ewwel lista għandha tiġi 
adottata mhux iktar tard mill-
31 ta’ Lulju 2013.

imħassar

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-promoturi tal-proġetti għandhom 
iressqu applikazzjoni għall-għażla tal-
proġett tagħhom bħala proġett ta' interess 
komuni lill-Grupp relevanti skont il-
paragrafu (2)(1) tal-Anness III fi żmien 
tliet xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għaċ-ċarezza u t-trasparenza proċedurali l-limiti kollha ta' żmien għandhom jingħaddu mill-
ħin tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Grupp għandu jħejji l-lista proposta 
tiegħu ta’ proġetti ta’ interess komuni 
skont il-proċess stabbilit fit-Taqsima 2 tal-
Anness III, skont il-kontribut ta' kull 
proġett għall-implimentazzjoni tal-kurituri 
u l-oqsma prijoritarji tal-infrastruttura tal-
enerġija stabbiliti fl-Anness I u skont jekk 
jissodisfawx il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 
4. Kull proposta individwali għal proġett 
għandha tkun teħtieġ l-approvazzjoni tal-
Istat/i Membru/i, li l-proġett ikun marbut 
mat-territorju tiegħu/tagħhom.

3. Kull Grupp għandu jħejji l-lista proposta 
reġjonali tiegħu ta’ proġetti ta’ interess 
komuni, filwaqt li jqis:

– il-proċess stabbilit fit-Taqsima 2 tal-
Anness III; u
– il-kontribut ta' kull proġett għall-
implimentazzjoni tal-objettivi tal-kurituri u 
l-oqsma prijoritarji tal-infrastruttura tal-
enerġija kif stabbiliti fl-Anness I; u
– li kull proġett jissodisfa l-kriterji
stabbiliti fl-Artikolu 4(1) u (2); u
– evalwazzjoni tal-kontribut tal-proġett 
għal kull wieħed mill-kriterji speċifiċi 
definiti skont l-Artikolu 4(2)(a) sa (e), kif 
applikabbli għal kull kategorija ta' 
proġett, u b'konformità mal-Artikolu 4(3); 
u
– il-kontribut għall-objettivi tal-koeżjoni 
territorjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-Trattat ta' Lisbona jistabbilixxi, permezz tat-Trattat UE u t-TFUE, koeżjoni territorjali u l-
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promozzjoni tas-solidarjetà fost l-Istati Membri fil-qasam tal-enerġija bħala objettivi ġenerali 
tal-Unjoni u jagħti lill-Unjoni kompetenzi kondiviżi mal-Istati Membri (Artikolu 174 TFUE; 
Art. 194 (1) TFUE) dwar din il-kwistjoni. Għandu jkun ċar li kull proġett irid jgħaddi minn 
evalwazzjoni fuq diversi kriterji li tirrifletti b'mod aktar xieraq il-benefiċċji u l-kontribut ta' 
kull proġett għall-objettivi politiċi Ewropej dwar l-enerġija u l-klima, għall-kuntrarju ta' 
analiżi fuq kriterju uniku.

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal proġetti tal-elettriku u l-gass li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jissottometti, 
mhux iżjed tard minn sitt xhur qabel id-
data tal-adozzjoni tal-lista tal-Unjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, il-lista proposta 
tiegħu ta’ proġetti ta’ interess komuni lill-
Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi tal-Enerġija (“Aġenzija”).

Għal proġetti tal-elettriku u l-gass li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jissottometti, 
mhux iżjed tard minn tliet xhur wara l-
limitu taż-żmien definit fl-Artikolu 2a, il-
lista proposta tiegħu ta’ proġetti ta’ interess 
komuni lill-Aġenzija għall-Kooperazzjoni 
tar-Regolaturi tal-Enerġija (“Aġenzija”).

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-proġetti tat-trasport taż-żejt u d-
diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 3 u 4 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jissottometti, 
mhux iżjed tard minn sitt xhur qabel id-
data tal-adozzjoni tal-lista tal-Unjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, il-lista proposta 
tiegħu ta’ proġetti ta’ interess komuni lill-
Kummissjoni.

Għall-proġetti tat-trasport taż-żejt u d-
diossidu tal-karbonju li jaqgħu fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 3 u 4 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jissottometti, 
mhux iżjed tard minn tliet xhur wara l-
limitu taż-żmien definit fl-Artikolu 2a, il-
lista proposta tiegħu ta’ proġetti ta’ interess 
komuni lill-Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta Grupp Reġjonali jfassal il-lista 
proposta tiegħu ta' proġetti ta' interess 
komuni, kull proposta individwali għal 
proġett għandha tirrikjedi l-approvazzjoni 
tal-Istat Membru jew l-Istati Membri 
kkonċernati li fuq it-territorju tiegħu jew 
tagħhom ikun jinsab il-proġett.
Ir-rifjut ta' Stat Membru tal-għażla ta' 
proġett ta' interess komuni minn Grupp 
Reġjonali għandu jkun akkumpanjat 
minn:
(a) ġustifikazzjoni sostanzjata għad-
deċiżjoni;
(b) pjan dettaljat u proporzjonat ta' miżuri 
alternattivi meħtieġa għall-ilħuq tal-
objettivi tal-proġett irrifjutat, sakemm dan 
jirrispetta l-istess livell ta' effiċjenza 
ekonomika u jalloka l-istess benefiċċji lil 
Stati Membri oħrajn mingħajr ma 
jiżdidulhom l-ispejjeż rispettivi;
Jekk tal-anqas Stat Membru ieħor jopponi 
d-deċiżjoni tal-Istat Membru jew l-Istati 
Membri li fuq it-territorju tiegħu jew 
tagħhom ikun jinsab il-proġett, il-
kwistjoni tiġi rriferuta lill-Aġenzija biex 
din tagħti opinjoni dwar ir-rilevanza tal-
proġett propost għat-tlestija tas-suq intern 
tal-enerġija tal-Unjoni, għall-ilħuq tal-
objettivi tal-politika ta' enerġija u ta' 
klima u biex jiġi żgurat li jkun hemm 
sigurtà tal-provvista. Bi stennija li l-
Aġenzija tagħti l-opinjoni tagħha, il-lista 
proposta ta' proġetti li jikkonċernaw il-
Grupp għandha tiġi sospiża.
Jekk l-Aġenzija tqis li l-proġett ikun denju 
li jkun proġett ta' interess komuni, l-Istati 
Membri kkonċernati, l-Aġenzija u l-
Kummissjoni għandhom jirrevedu l-
ġustifikazzjoni sostanzjata tal-Istati 
Membri sabiex jaraw jekk tkunx tista' 
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tinstab soluzzjoni sabiex il-proġett 
jiddaħħal fil-lista ta' proġetti ta' interess 
komuni tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom iqisu l-interess Ewropew meta jiddeċiedu dwar rifjut ta' proġett. 
Bl-għajnuna tal-Kummissjoni u tal-Aġenzija, għandu jiġi żgurat li jkun hemm kundizzjonijiet 
newtrali u ndaqs fir-rigward tal-proċess tal-għażla meta jkun hemm proġetti li jkunu qed 
jikkompetu ma' xulxin.

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-proġetti tal-elettriku u l-gass li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 
2 tal-Anness II, l-Aġenzija għandha 
tipprovdi opinjoni lill-Kummissjoni, fi 
żmien xahrejn mid-data tal-wasla tal-listi 
proposti ta’ proġetti ta’ interess komuni 
stabbiliti fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 4, dwar il-listi proposti ta’ 
proġetti ta’ interess komuni, b’mod 
partikolari billi tikkunsidra l-applikazzjoni 
konsistenti tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 
4 fost il-Gruppi, u r-riżultati tal-analiżi 
mwettqa mill-ENTSOs għall-Elettriku u 
tal-Gass f’konformità mal-punt 2.6 tal-
Anness III.

5. Għall-proġetti tal-elettriku u l-gass li 
jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 
2 tal-Anness II, l-Aġenzija għandha 
tipprovdi rakkomandazzjoni motivata lill-
Kummissjoni, fi żmien tliet xhur mid-data 
tal-wasla tal-listi proposti ta’ proġetti ta’ 
interess komuni stabbiliti fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 4, li fiha 
tipproponi:

– għal kull lista reġjonali, klassifikazzjoni 
tal-proġetti aggregati fi clusters, f'għadd 
limitat ta' kategoriji, skont il-prijorità 
tagħhom;
– lista unika u għall-Unjoni kollha, ta' 
proġetti ta' interess komuni, aggregata 
skont il-clusters korrispondenti.
Fl-analiżi tagħha l-Aġenzija għandha
tikkunsidra l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 
4, ir-riżultati tal-analiżi mwettqa mill-
ENTSOs għall-Elettriku u tal-Gass 
f’konformità mal-punt 2.6 tal-Anness III, u 
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l-applikazzjoni konsistenti tagħhom fost 
il-Gruppi. L-Aġenzija għandha tqis ukoll 
il-konsistenza tal-proġetti mal-espansjoni 
koerenti tan-netwerk fir-rigward tal-
effiċjenza ekonomika, l-integrazzjoni 
operazzjonali transkonfinali, kif ukoll il-
potenzjal speċifiku ta' kull reġjun li 
jikkontribwixxu bl-aħjar mod għall-ilħuq 
tal-objettivi tal-enerġija u tal-politika 
klimatika Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down appraoch through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Fi żmien xahrejn mindu tirċievi 
mingħand l-Aġenzija r-rakkomandazzjoni 
għal lista ta’ proġetti ta’ interess komuni, 
il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
lista' għall-Unjoni kollha ta' proġetti ta' 
interess komuni aggregati fi clusters, 
filwaqt li tiżgura li tingħata attenzjoni 
xierqa għall-Istati Membri periferali u 
żgħar u għall-objettiv li jintemm l-
iżolament enerġetiku fl-UE sal-2015. Il-
lista għandha tiġi riveduta u aġġornata 
kif meħtieġ kull sentejn, b'konformità 
mal-pjanijiet ta' żvilupp tan-netwerk fuq 
għaxar snin tal-Unjoni, u skont il-
proċedura stipulata fil-paragrafi 3 sa 6a 
ta' dan l-Artikolu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attenzjoni għall-Istati Membri periferali u sabiex jintemmu l-"gżejjer tal-enerġija" hija bi 
qbil mal-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2011.

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
lill-Gruppi Reġjonali kif ukoll tippubblika 
ġustifikazzjoni ddettaljata tar-riżultati tal-
lista tal-Unjoni tal-proġetti ta' interess 
komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'rispett tal-prinċipji tat-trasparenza.

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 
jissodisfaw il-kriterji ġenerali li ġejjin:

1. Il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 
jissodisfaw il-kriterji ġenerali ta' eliġibilità 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-proġett ikun konformi mal-objettivi 
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tal-enerġija u tal-klima tal-UE;

Or. en

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proġett ikun meħtieġ għall-
implimentazzjoni tal-kurituri u l-oqsma 
prijoritarji tal-infrastruttura tal-enerġija 
stabbiliti fl-Anness I; u

(a) il-proġett jikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti għall-implimentazzjoni tal-
objettivi tal-kurituri u l-oqsma prijoritarji 
tal-infrastruttura tal-enerġija stabbiliti fl-
Anness I, u kif evalwati b'konformità mal-
paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu; u

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-proġett ikun jinvolvi mill-inqas żewġ 
Stati Membri, permezz tal-qsim dirett tal-
fruntieri ta’ Stat Membru wieħed jew iżjed 
jew inkella billi jkun jinsab fit-territorju 
ta’ Stat Membru wieħed u jkollu impatt
transkonfinali sinifikanti kif stabbilit fil-
punt 1 tal-Anness IV;

(c) il-proġett ikun jinvolvi mill-inqas żewġ 
Stati Membri, jekk ikun jaqsam b'mod 
dirett il-fruntieri tal-art jew tal-baħar ta’ 
Stat Membru wieħed jew iżjed, jew jekk
ikun jinsab fit-territorju ta’ Stat Membru 
wieħed iżda xorta waħda jkollu impatt 
transkonfinali sinifikanti, jew, f'każ ta' 
tisħiħ intern, il-proġett ikun relevanti għal 
konnessjoni transkonfinali kif stabbilit fil-
punt 1 tal-Anness IV, jew jekk ikollu l-
għan li jikkollega l-gżejjer u r-reġjuni 
periferiċi mar-reġjuni ċentrali tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija li tiġġedded, jeħtieġ li tiġi appoġġata l-
integrazzjoni tal-produzzjoni ta' enerġija li tiġġedded fi proġetti interni ta' tisħiħ tat-
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trażmissjoni jekk dawn jikkontribwixxu għat-trażmissjoni transkonfinali skont il-kriterji 
definiti fl-Anness IV.

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward ta’ proġetti relatati mat-
trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d)
tal-Anness II, il-proġett għandu 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għal 
mill-inqas wieħed mill-kriterji speċifiċi li 
ġejjin:

(a) fir-rigward ta’ proġetti relatati mat-
trażmissjoni u l-ħżin tal-elettriku li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) 
tal-Anness II, il-proġetti eliġibbli 
għandhom jikkontribwixxu b’mod 
sinifikanti għal mill-inqas wieħed mill-
kriterji speċifiċi li ġejjin:

Or. en

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– integrazzjoni tas-suq, kompetizzjoni u 
flessibbiltà tas-sistema;

– integrazzjoni tas-suq, kompetizzjoni u 
flessibbiltà tas-sistema; b'enfasi 
partikulari fuq li jiżdiedu l-
interkonnessjonijiet transkonfinali u li 
jiġi evitat li jkun hemm konġestjonijiet fit-
trażmissjoni;

Or. en

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– sostenibbiltà, inter alia permezz tat-
trażmissjoni tal-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli f’ċentri tal-konsum ewlenin u 

– sostenibbiltà, inter alia permezz tal-
integrazzjoni tal-enerġija li tiġġedded fil-
grid u t-trażmissjoni tal-ġenerazzjoni tal-
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siti tal-ħżin; enerġija rinnovabbli f’ċentri tal-konsum 
ewlenin u siti tal-ħżin;

Or. en

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward ta’ proġetti relatati mal-gass 
li jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 2 
tal-Anness II, il-proġett għandu 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għal 
mill-inqas wieħed mill-kriterji speċifiċi li 
ġejjin:

(b) fir-rigward ta’ proġetti relatati mal-gass 
li jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 2 
tal-Anness II, il-proġetti eliġibbli 
għandhom jikkontribwixxu b’mod 
sinifikanti għal mill-inqas wieħed mill-
kriterji speċifiċi li ġejjin:

Or. en

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– sigurtà tal-provvista; inter alia permezz 
tad-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-provvista, 
provvista ta’ kontropartijiet u rotot;

– sigurtà tal-provvista; inter alia permezz 
tad-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-provvista, 
provvista ta’ kontropartijiet u rotot u flussi 
fid-direzzjoni opposta;

Or. en

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– żieda tar-reżistenza u sigurtà tat-trasport 
tad-diossidu tal-karbonju;

– żieda tar-reżiljenza u sigurtà tat-trasport 
jew ħżin tad-diossidu tal-karbonju;
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Or. en

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-klassifikazzjoni tal-proġetti li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-istess prijorità, għandha tingħata wkoll 
l-attenzjoni dovuta lill-urġenza ta’ kull 
wieħed mill-proġetti proposti sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-enerġija 
li huma l-integrazzjoni tas-suq u l-
kompetizzjoni, is-sostenibbiltà u s-sigurtà 
tal-provvista, l-għadd ta’ Stati Membri 
milquta minn kull proġett propost, u l-
kumplimentarjetà tiegħu fir-rigward ta’ 
proġetti oħra proposti. Għall-proġetti li 
jaqgħu fil-kategorija stabbilita fil-punt 1(e) 
tal-Anness II, għandha tingħata wkoll 
attenzjoni lil għadd ta’ utenti milquta mill-
proġett, il-konsum annwali tal-enerġija u s-
sehem ta’ ġenerazzjoni minn riżorsi mhux 
spedibbli fiż-żona koperta minn dawn l-
utenti.

4. Fil-klassifikazzjoni tal-proġetti li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-istess prijorità, għandha tingħata wkoll 
l-attenzjoni dovuta:

– lill-urġenza ta’ kull wieħed mill-proġetti 
proposti sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-
politika tal-enerġija li huma l-integrazzjoni 
tas-suq u l-kompetizzjoni, is-sostenibbiltà u 
s-sigurtà tal-provvista;
– l-għadd ta’ Stati Membri milquta minn 
kull proġett, sakemm l-ebda Stat Membru 
ma jkun diskriminat kontra minħabba l-
pożizzjoni ġeografika tiegħu;
– il-kumplimentarjetà tiegħu fir-rigward 
ta’ proġetti oħra proposti;
– proġetti li jinvolvu l-parteċipazzjoni ta' 
operaturi minn Stati Membri li mhumiex 
biss dawk li fuq it-territorju tagħhom 
jinsab il-proġett;
– għall-proġetti li jaqgħu fil-kategorija 
stabbilita fil-punt 1(e) tal-Anness II, għall-
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għadd ta’ utenti milquta mill-proġett, il-
konsum annwali tal-enerġija u s-sehem ta’ 
ġenerazzjoni minn riżorsi mhux spedibbli 
fiż-żona koperta minn dawn l-utenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-promoturi ta' proġett għandhom 
jimplimentaw proġetti ta’ interess komuni 
skont pjan ta’ implimentazzjoni li jinkludi 
skeda taż-żmien għall-istudji dwar il-
fattibbiltà u t-tfassil, l-approvazzjoni 
regolatorja, il-bini u l-ikkummissjonar, u l-
iskeda tal-għoti tal-permessi msemmija fl-
Artikolu 11(3). L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni, l-operaturi ta’ sistema ta’ 
distribuzzjoni jew operaturi oħra 
għandhom iħaddmu proġetti ta’ interess 
komuni fiż-żona tagħhom.

1. Il-promoturi ta' proġett għandhom 
ifasslu pjan ta' implimentazzjoni li jkun 
irid jiġi approvat mill-Aġenzija biex
jimplimentaw proġetti ta’ interess komuni. 
Dak il-pjan għandu jinkludi kalendarju
għall-istudji dwar il-fattibbiltà u t-tfassil, l-
approvazzjoni regolatorja, il-bini u l-
ikkummissjonar, u l-iskeda tal-għoti tal-
permessi msemmija fl-Artikolu 11(3). L-
operaturi ta’ sistema tat-trażmissjoni, l-
operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni jew 
operaturi oħra għandhom iħaddmu proġetti 
ta’ interess komuni fiż-żona tagħhom jew 
b'mod indipendenti jew flimkien ma' 
operaturi minn Stati Membri oħrajn. L-
Aġenzija għandha wkoll tgħarraf lill-
Gruppi dwar il-fattibilità tal-aspetti 
regolatorji, l-aktar dwar il-kalendarju 
għall-approvazzjoni regolatorja.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija u l-Gruppi għandhom 
jimmonitorjaw il-progress miksub fl-
implimentazzjoni tal-proġetti ta’ interess 
komuni. Il-Gruppi jistgħu jitolbu 
informazzjoni addizzjonali, ipprovduta
f’konformità mal-paragrafi 3, 4 u 5, 
jivverifikaw l-informazzjoni provduta fuq 
il-post u jsejħu laqgħat mal-partijiet 
rilevanti. Il-Gruppi jistgħu wkoll jitolbu 
lill-Aġenzija tieħu miżuri biex tiffaċilita l-
implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ interess 
komuni.

2. L-Aġenzija u l-Gruppi għandhom 
jimmonitorjaw il-progress miksub fl-
implimentazzjoni tal-proġetti ta’ interess 
komuni. Għal dak il-għan, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-promuturi tal-
proġetti għandhom jirrappurtaw lil kull 
laqgħa ta' Grupp Reġjonali dwar il-
progress miksub. Il-Gruppi jistgħu jitolbu 
informazzjoni addizzjonali f’konformità 
mal-paragrafi 3, 4 u 5, jivverifikaw l-
informazzjoni fuq il-post u jsejħu laqgħat 
mal-partijiet rilevanti. Il-Gruppi jistgħu 
wkoll jitolbu lill-Aġenzija jew lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
relevanti joħorġu linji gwida, u jagħtu 
instruzzjonijiet lill-promuturi tal-proġetti 
biex jieħdu miżuri biex iħaffu l-
implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ interess 
komuni b'konformità mal-pjan ta' 
implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn huwa rilevanti, id-dewmien meta 
mqabbel mal-pjan ta’ implimentazzjoni u 
diffikultajiet oħra ffaċċjati.

(b) fejn ikun rilevanti, id-dewmien meta 
mqabbel mal-pjan ta’ implimentazzjoni, ir-
raġunijiet għal dan id-dewmien, u d-
dettalji ta' diffikultajiet oħra ffaċċjati.

Or. en

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull sena, l-awtoritajiet kompetenti 
kkonċernati msemmija fl-Artikolu 9 
għandhom, fil-laqgħa ta’ wara l-wasla tar-
rapporti annwali msemmija fil-paragrafu 3, 
jirrapurtaw lill-Grupp rispettiv dwar l-
istatus u, fejn rilevanti, id-dewmien fl-
implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ interess
komuni li jkunu jinsabu fit-territorju 
rispettiv tagħhom.

5. Kull sena, l-awtoritajiet kompetenti 
kkonċernati msemmija fl-Artikolu 9 
għandhom, fil-laqgħa ta’ wara l-wasla tar-
rapporti annwali msemmija fil-paragrafu 3, 
jirrapurtaw lill-Grupp rispettiv dwar l-
istatus u, fejn rilevanti, id-dewmien fl-
implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ interess 
komuni li jkunu jinsabu fit-territorju 
rispettiv tagħhom u r-raġunijiet għal dan 
id-dewmien.

Or. en

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk l-ikkummissjonar ta’ proġett ta’ 
interess komuni jiddewwem b’iżjed minn 
sentejn meta mqabbel mal-pjan ta’ 
implimentazzjoni mingħajr ġustifikazzjoni 
suffiċjenti:

6. Jekk l-ikkummissjonar ta’ proġett ta’ 
interess komuni jiddewwem b’iżjed minn 
sentejn meta mqabbel mal-pjan ta’ 
implimentazzjoni sakemm ma jkunx għal 
raġunijiet primarji li jmorru lil hinn mir-
responsabilità tal-promotur:

Or. en
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Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-promotur ta’ proġett ta’ dak il-
proġett għandu jaċċetta l-investimenti 
minn operatur jew investitur wieħed jew 
iktar għall-implimentazzjoni tal-proġett. L-
operatur tas-sistemi, li l-investiment ikun 
jinsab fiż-żona tiegħu, għandu jipprovdi 
lill-operatur(i) jew l-investitur(i) li jkun(u) 
qed jimplimenta(w) proġett l-informazzjoni 
kollha meħtieġa għat-twettiq tal-
investiment, għandu jikkonnettja assi 
ġodda man-netwerk tat-trażmissjoni u, 
b’mod ġenerali, għandu jagħmel l-almu 
kollu tiegħu biex jiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-investiment u l-operat 
u l-manutenzjoni tal-proġett ta’ interess 
komuni b’mod sigur, affidabbli u effiċjenti.

(a) Ladarba d-dewmien ilaħħaq sentejn, 
il-promotur tal-proġett għandu, fi żmien 3 
xhur, jaċċetta l-investimenti minn operatur 
jew investitur wieħed jew iktar, kif definit 
fl-Artikolu 2(5) għall-implimentazzjoni tal-
proġett. L-operatur relevanti, li l-
investiment ikun jinsab fiż-żona tiegħu, 
għandu jipprovdi lill-operatur(i) jew l-
investitur(i) li jkun(u) qed jimplimenta(w) 
proġett l-informazzjoni kollha meħtieġa 
għat-twettiq tal-investiment, għandu 
jikkonnettja assi ġodda man-netwerk u, 
b’mod ġenerali, għandu jagħmel l-almu 
kollu tiegħu biex jiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-investiment u l-operat 
u l-manutenzjoni tal-proġett ta’ interess 
komuni b’mod sigur, affidabbli u effiċjenti.

Or. en

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-Kummissjoni tista’ tniedi sejħa għal 
proposti lil kwalunkwe promotur ta’ 
proġett biex jibni l-proġett skont skeda taż-
żmien maqbula.

(b) meta l-promotur tal-proġett ma jkunx 
ikkonforma mal-punt (a), il-Kummissjoni 
għandha, fi żmien xahrejn, tniedi sejħa 
għal proposti lil kwalunkwe promotur ta’ 
proġett, kif definit fl-Artikolu 2(5), biex il-
proġett jitwettaq skont skeda taż-żmien 
maqbula.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-PCIs huma proġetti ta' prijorità u d-dewmien diġà huwa ttollerat sa massimu ta' sentejn; 
dewmien ta' aktar minn dan il-limitu mhuwiex aċċettabbli ħlief għal raġunijiet li mhumiex fil-
kontroll tal-promotur. Ir-responsabilitajiet tal-promotur tal-proġett għandhom ikunu ċari 
f'dan ir-rigward, kif għandhom ukoll ikunu l-limiti taż-żmien għal azzjoni ulterjuri mill-
Kummissjoni. Il-ftuħ ta' sejħa għal proposti huwa miżura effettiva biex jiġu evitati mblokki u 
biex tiġi promossa l-integrazzjoni tas-suq.

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proġett ta’ interess komuni jista’ jitneħħa 
mil-lista tal-Unjoni ta’ proġetti ta’ interess 
komuni skont il-proċedura stabbilita fit-
tieni sentenza tal-Artikolu 3(1), jekk:

Sakemm ma jkunux inbdew ix-xogħlijiet 
ta' bini jew ma jkunux ittieħdu impenji 
finanzjarji fir-rigward ta' fornituri tat-
tagħmir, proġett ta’ interess komuni jista’ 
jitneħħa mil-lista tal-Unjoni ta’ proġetti ta’ 
interess komuni skont il-proċedura fit-tieni 
sentenza tal-Artikolu 3(6a), jekk:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara li jkun ipprogressa sa ċertu stadju, il-proġett m'għandux jitneħħa mil-lista tal-PCIs 
sabiex jiġi evitat li jkun hemm inċertezza għall-investituri.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż tas-
sistema kollha tal-enerġija mwettqa mill-
ENTSOs skont il-punt 6 tal-Anness III 
ma tagħtix riżultat pożittiv għall-proġett;

(a) Il-proġett ma jibqax inkluż fil-pjan ta’ 
għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk;

Or. en
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Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-proġett ma jibqax inkluż fil-pjan ta’ 
għaxar snin għall-iżvilupp tan-netwerk;

(b) L-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż tas-
sistema kollha tal-enerġija mwettqa mill-
ENTSOs skont il-punt 6 tal-Anness III 
ma tagħtix riżultat pożittiv għall-proġett;

Or. en

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Għall-finijiet tal-monitoraġġ tal-
interoperabilità tan-netwerk tal-
infrastruttura, il-promoturi tal-proġetti 
għandhom iqisu fil-proposti tagħhom l-
integrazzjoni tal-proġett tagħhom mas-
sistema ta' koordinazzjoni tal-
operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 14a.

Or. en

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. Ladarba l-proġett ta' interess komuni 
jsir funzjonali, l-Aġenzija għandha 
timmoniterja l-kontribut effettiv tiegħu 
sabiex jissodisfa l-kriterji ġenerali u 
speċifiċi li wasslu sabiex jiddaħħal fil-lista 
ta' proġetti ta' interess komuni. Għal dan 
il-għan, l-Aġenzija għandu jkollha aċċess 
sħiħ għall-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 14a u għandha 
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tikkumplimentaha bl-informazzjoni li hija 
diġà jkollha permezz tal-implimentazzjoni 
tar-Regolament (UE) 1227/2011.

Or. en

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta proġett ta’ interess komuni 
jesperjenza diffikultajiet ta’ 
implimentazzjoni sinifikanti, il-
Kummissjoni tista’ tagħżel koordinatur 
Ewropew għal perjodu massimu ta’ sena li 
jista’ jiġġedded darbtejn.

1. Meta proġett ta’ interess komuni 
jesperjenza diffikultajiet ta’ 
implimentazzjoni sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha, b'konsultazzjoni 
mal-Istat Membru kkonċernat, taħtar
koordinatur Ewropew għal perjodu 
massimu ta’ sena li jista’ jiġġedded 
darbtejn.

Or. en

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jattendi l-laqgħat tal-Grupp 
Reġjonali korrispondenti u jirrapporta 
lura lilhom;

Or. en

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 5. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
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jikkooperaw mal-koordinatur Ewropew fit-
twettiq tal-kompiti tiegħu/tagħha 
msemmija fil-paragrafi 2 u 4.

jikkooperaw bis-sħiħ mal-koordinatur 
Ewropew fit-twettiq tal-kompiti 
tiegħu/tagħha msemmija fil-paragrafi 2 u 4.

Or. en

Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien tliet xhur mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha toħroġ gwida biex tappoġġja lill-
Istati Membri fid-definizzjoni ta' miżuri 
adegwati u biex tiżgura l-applikazzjoni 
koerenti tal-proċeduri tal-valutazzjoni 
ambjentali mitluba skont il-leġiżlazzjoni 
tal-UE għall-proġetti ta' interess komuni.

Fi żmien tliet xhur mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha toħroġ gwida biex tappoġġja lill-
Istati Membri fid-definizzjoni ta' miżuri 
adegwati u biex tiżgura l-applikazzjoni 
koerenti tal-proċeduri tal-valutazzjoni 
ambjentali mitluba skont il-leġiżlazzjoni 
tal-UE għall-proġetti ta' interess komuni.
Il-Kummissjoni għandha timmoniterja l-
implimentazzjoni ta' dik il-gwida 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Gruppi 
Reġjonali skont l-Artikolu 11a(3).

Or. en

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) skema koordinata: Id-deċiżjoni 
komprensiva tista' tinkludi bosta 
deċiżjonijiet individwali legalment 
vinkolanti meħuda mill-Awtorità 
Kompetenti u minn awtoritajiet oħra 
kkonċernati. L-awtorità kompetenti 
għandha, fuq il-bażi ta' każ b'każ, 
tistabbilixxi limitu taż-żmien raġonevoli li 
matulu għandhom jittieħdu d-deċiżjonijiet 
individwali. L-awtorità kompetenti tista’ 
tieħu deċiżjoni individwali f'isem awtorità 

(b) skema koordinata: Id-deċiżjoni 
komprensiva tista' tinkludi bosta 
deċiżjonijiet individwali legalment 
vinkolanti meħuda mill-Awtorità 
Kompetenti u minn awtoritajiet oħra 
kkonċernati. L-awtorità kompetenti 
għandha, fuq il-bażi ta' każ b'każ, 
tistabbilixxi grupp ta' ħidma li fih l-
awtoritajiet kollha kkonċernati jkunu 
rappreżentati sabiex jiddefinixxi pjan tal-
proċedura tal-għoti ta' permess u sabiex 
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nazzjonali oħra kkonċernata, jekk id-
deċiżjoni minn dik l-awtorità ma tasalx fil-
limitu taż-żmien u jekk id-dewmien ma 
jkunx jista' jiġi ġġustifikat b'mod adegwat. 
L-awtorità kompetenti tista' tħassar 
deċiżjoni individwali ta' awtorità 
nazzjonali oħra jekk tikkunsidra li d-
deċiżjoni mhijiex ssostanzjata biżżejjed fir-
rigward tal-evidenza ppreżentata mill-
awtorità kkonċernata. L-awtorità 
kompetenti għandha tiżgura li r-rekwiżiti 
rilevanti skont il-leġiżlazzjoni 
internazzjonali u tal-Unjoni jiġu rrispettati 
u għandha tiġġustifika d-deċiżjoni 
tagħha.b'mod korrett

jimmoniterja l-implimentazzjoni tiegħu. 
Fir-rigward tal-Artikolu 11(1), l-Awtorità 
Kompetenti tista' tistabbilixxi limitu taż-
żmien raġonevoli li matulu għandhom 
jittieħdu d-deċiżjonijiet individwali. L-
awtorità kompetenti tista’ tieħu deċiżjoni 
individwali f'isem awtorità nazzjonali oħra 
kkonċernata, jekk id-deċiżjoni minn dik l-
awtorità ma tasalx fil-limitu taż-żmien u 
jekk id-dewmien ma jkunx jista' jiġi 
ġġustifikat sakemm ma jkunx għal 
raġunijiet mhux fil-kontroll tal-awtorità 
nazzjonali kkonċernata. L-awtorità 
kompetenti tista' tħassar deċiżjoni 
individwali ta' awtorità nazzjonali oħra 
jekk tikkunsidra li d-deċiżjoni mhijiex 
ssostanzjata biżżejjed fir-rigward tal-
evidenza ppreżentata mill-awtorità 
kkonċernata. L-awtorità kompetenti 
għandha tiżgura li r-rekwiżiti rilevanti 
skont il-leġiżlazzjoni internazzjonali u tal-
Unjoni jiġu rrispettati u għandha 
tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha b'mod 
korrett

Or. en

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jiżguraw li appelli li 
jikkontestaw il-legalità sostantiva jew 
proċedurali ta’ deċiżjoni komprensiva jiġu 
ttrattati bl-iżjed mod effiċjenti possibbli.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
appelli li jikkontestaw il-legalità sostantiva 
jew proċedurali ta’ deċiżjoni komprensiva 
jiġu ttrattati bl-iżjed mod effiċjenti 
possibbli.

Or. en

Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mill-inqas konsultazzjoni pubblika 
waħda għandha titwettaq mill-promotur ta’ 
proġett, jew, fejn dan huwa stabbilit bil-
leġiżlazzjoni nazzjonali, mill-awtorità 
kompetenti, qabel is-sottomissjoni tal-fajl 
tal-applikazzjoni lill-awtorità kompetenti 
skont il-paragrafu 1(a) tal-Artikolu 11. Il-
konsultazzjoni pubbliku għandha tipprovdi 
lill-partijiet interessati msemmija fil-
punt (2)(a) tal-Anness VI, dwar il-proġett fi 
stadju bikri u tidentifika l-iżjed post jew 
perkors xierqa u l-kwistjonijiet rilevanti li 
għandhom jiġu indirizzati fil-fajl tal-
applikazzjoni. Il-modalitajiet minimi ta’ 
din il-konsultazzjoni pubblika huma 
speċifikati fil-punt 4 tal-Anness VI. 
Rapport li jiġbor fil-qosor ir-riżultati tal-
attivitajiet relatati mal-parteċipazzjoni tal-
pubbliku qabel is-sottomissjoni tal-fajl tal-
applikazzjoni għandu jiġi ppreparat mill-
promotur ta' proġett u sottomess flimkien 
mal-fajl tal-applikazzjoni lill-awtorità 
kompetenti, li għandha tikkunsidra dawn 
ir-riżultati meta tieħu d-deċiżjoni 
komprensiva.

4. Mill-inqas konsultazzjoni pubblika 
waħda għandha titwettaq mill-promotur ta’ 
proġett, jew, fejn dan huwa stabbilit bil-
leġiżlazzjoni nazzjonali, mill-awtorità 
kompetenti, qabel is-sottomissjoni tal-fajl 
tal-applikazzjoni lill-awtorità kompetenti 
skont il-paragrafu 1(a) tal-Artikolu 11. Il-
konsultazzjoni pubbliku għandha tipprovdi 
lill-partijiet interessati msemmija fil-
punt (2)(a) tal-Anness VI, dwar il-proġett fi 
stadju bikri u tidentifika l-iżjed post jew 
perkors xierqa u l-kwistjonijiet rilevanti li 
għandhom jiġu indirizzati fil-fajl tal-
applikazzjoni. Il-modalitajiet minimi ta’ 
din il-konsultazzjoni pubblika huma 
speċifikati fil-punt 4 tal-Anness VI. 
Rapport li jiġbor fil-qosor ir-riżultati tal-
attivitajiet relatati mal-parteċipazzjoni tal-
pubbliku qabel is-sottomissjoni tal-fajl tal-
applikazzjoni għandu jiġi ppreparat mill-
promotur ta' proġett u sottomess flimkien 
mal-fajl tal-applikazzjoni lill-awtorità 
kompetenti, li għandha tikkunsidra dawn 
ir-riżultati meta tieħu d-deċiżjoni 
komprensiva. L-awtorità kompetenti 
għandha timmoniterja l-proċess ta' 
konsultazzjoni pubblika.

Or. en

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

ġimagħtejn wara l-wasla tan-notifika, l-
awtorità kompetenti għandha taċċetta, jew 
jekk tqis li l-proġett ma laħaqx biżżejjed 
maturità biex jidħol fil-proċess għall-għoti 
tal-permess, tiċħad in-notifika bil-miktub. 
F’każ ta’ ċaħda, l-awtorità kompetenti 
għandha tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha u 
għandha tispeċifika lill-applikant l-
informazzjoni addizzjonali neċessarja 
kollha, u tagħti dettalji dwar in-natura, is-
sors u l-attribwiti tad-dejta mitluba. Id-
data tal-iffirmar tal-aċċettazzzjoni tan-
notifika mill-awtorità kompetenti għandha 
sservi bħala l-bidu tal-proċess għall-għoti 
tal-permess. Fejn ikunu kkonċernati żewġ 
Istati Membri jew iżjed, l-aċċettazzjoni 
tan-notifika mill-aħħar awtorità kompetenti 
kkonċernata għandha sservi bħala d-data 
tal-bidu tal-proċess tal-għoti tal-permessi.
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu data 
iktar kmieni għal-limitu taż-żmien jekk 
ikun xieraq.

Or. en

Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. F’każ ta’ skadenza tal-limitu ta’ żmien 
għad-deċiżjoni komprensiva, l-awtorità 
kompetenti, jew meta jkun japplika l-
Artikolu 9(2b) l-awtorità kompetenti 
flimkien mal-awtoritajiet ikkonċernati,
għandha tippreżenta lill-Grupp kompetenti, 
fi żmien xahar mill-iskadenza tal-limitu 
taż-żmien, ġustifikazzjoni sostanzjata 
għad-dewmien, u l-miżuri meħuda jew li 
għandhom jittieħdu biex jikkonkludu l-
proċess tal-għoti tal-permess bl-inqas 
dewmien possibbli. Il-Grupp jista’ jitlob 
lill-awtorità kompetenti tirrapporta 
regolarment dwar il-progress miksub f’dan 
ir-rigward.

Or. en

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Il-monitoraġġ tal-istatus ta' prijorità tal-
proġetti ta' interess komuni u l-proċess 
tal-għoti tal-permess
1. L-Awtorità Kompetenti u l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali kkonċernati 
għandhom jirrappurtaw fil-laqgħat tal-
Gruppi dwar il-progress tal-proċeduri tal-
għoti tal-permess li jikkonċernaw proġetti 
ta' interess komuni.
2. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tistabbilixxi, torganizza u tippubbliċizza 
premju li għandu jingħata lil għadd 
ristrett ta' awtoritajiet kompetenti u l-
istaff tagħhom b'rikonoxximent tal-
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prestazzjoni eżemplari tagħhom fit-twettiq 
tal-proċeduri tal-għoti tal-permessi, fir-
rigward tal-involviment tal-partijiet 
interessati, għall-użu ta' prattiki 
innovattivi u għall-effettività ġenerali. Il-
mekkaniżmi nazzjonali u transkonfinali 
stabiliti mill-Istati Membri għall-iskambju 
tal-aħjar prattika u l-bini tal-kapaċità fil-
qasam tal-għoti tal-permessi għall-
infratsruttura tal-enerġija għandhom 
ikunu eliġibbli wkoll għall-premju.
3. L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw lura lill-Kummissjoni u lill-
Gruppi Reġjonali, fi żmien 10 xhur mid-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, dwar 
il-miżuri mdaħħla skont l-Artikolu 8(3) u 
(4), l-Artikolu 9(1), (2b), (3) u (4), u l-
Artikolu 10(1). Il-Kummissjoni għandha 
timmoniterja l-progress magħmul u 
tgħarraf lill-Istati Membri, fi żmien 
xahrejn, bil-ħtieġa ta' miżuri korrettivi, 
fejn ikun hemm il-ħtieġa.
4. In-nuqqas tal-Istati Membri li jwettqu l-
miżuri stipulati fi żmien 3 xhur min-
notifika tal-Kummissjoni msemmija fil-
paragrafu 3, jew in-nuqqas tal-awtorità 
kompetenti u tal-awtoritajiet ikkonċernati, 
skont l-Artikolu 9(1) u (2b), li 
jikkonformaw, fi żmien xahrejn, mal-
obbligi ta' rrappurtar stipulati fl-Artikolu 
11(6) u fl-Artikolu 11a(1) u (3), iwassal 
biex l-Istati Membri jkunu suġġetti għal 
sanzjonijiet mill-Kummissjoni skont il-
paragrafu (5).
5. Skont il-paragrafu (4) l-Kummissjoni 
tista' tirrifjuta li tagħti l-assistenza 
finanzjarja tal-Unjoni, kif determinat fl-
Artikolu 15, għal proġetti fis-seħħ fit-
territorju tal-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dewmien fil-proċeduri tal-għoti tal-permessi kien identifikat bħala ostakolu ewlieni għat-
tħaddim ta' infrastrutturi transkonfinali, b'dewmien medju ta' 12-il sena. Peress li l-infurzar 
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ta' limitu ta' żmien ta' 3 snin jista' jkollu effett ħażin fuq il-proċeduri tal-għoti tal-permessi, 
jinħtieġu inċentivi pożittivi u negattivi oħrajn biex jiġi indirizzat dan is-sors ewlieni ta' 
dewmien u mblokki. L-Istati Membri jeħtieġu li jiżguraw konformità mat-termini 
amministrattivi u organizzazzjonali f'dan ir-Regolament għal proċess aktar ħafif tal-għoti tal-
permessi u għal użu aktar effiċjenti u effettiv tar-riżorsi fil-livell nazzjonali.

Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fi żmien xahar mill-wasla tal-opinjoni 
tal-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha 
tagħti opinjoni dwar il-metodoloġija.
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Or. en

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Il-metodoloġija għandha tiġi applikata 
għall-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż taħt 
il-pjanijiet ta’ għaxar snin sussegwenti 
kollha għall-iżvilupp tan-netwerks tal-
elettriku jew tal-gass żviluppati mill-
ENTSOs għall-Elettriku u għall-Gass skont 
l-Artikolu 8 tar-Regolament 
(KE) 714/2009 u r-Regolament 
(KE) 715/2009. Sabiex l-ewwel rawnd tal-
għażla tal-proġetti ta' interess komuni 
jseħħ wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, u biex ikun hemm perjodu 
tranżizzjonali ta' sena, il-metodoloġija 
applikabbli tal-analiżi tal-kost-benefiċċju 
għandha tiġi żviluppata mill-ENTSO 
għall-Gass u l-ENTSO għall-Elettriku 
mhux aktar tard minn 3 xhur wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. L-iżvilupp 
ta' din il-metodoloġija għandu jitwettaq 
f'kollobarazzjoni mill-qrib mal-Aġenzija u 
mal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni 
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għandha tivvalida l-metodoloġija fil-
limitu ta' żmien stipulat f'dan il-
paragrafu. Il-metodoloġija għandha tiġi 
sussegwentement aġġornata b'konformità 
ma' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin tal-elettriku huwa attività liberalizzata; il-ħżin taħt l-art tal-gass jista' jkun regolat jew 
le.

Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom, f'kooperazzjoni mal-Aġenzija, 
jistabbilixxu sett ta' indikaturi xierqa 
sabiex jikkumparaw l-ispejjeż tal-
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investiment unitarji bejn il-promoturi tal-
proġett fl-Istati Membri kollha; jekk l-
Aġenzija tqis li jkun xieraq, għandha 
titwettaq valutazzjoni komparattiva tal-
ispejjeż tal-investiment f'kooperazzjoni 
bejn l-Aġenzija u r-regolaturi nazzjonali 
tal-enerġija sabiex jiżguraw jekk dawn l-
ispejjeż ġewx imġarrba b'mod effiċjenti.

Or. en

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Żidiet sinifikanti fl-ispejjeż tal-
investiment għandhom jiġu notifikati 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
mill-Aġenzija lill-Kummissjoni. Fuq bażi 
ta' dik l-informazzjoni, il-Kummissjoni 
tista' tniedi sejħa għal proposti miftuħa 
għal kull promotur tal-proġett biex jibni l-
proġett.

Or. en

Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promotur(i) ta’ proġett ta’ interess 
komuni li jaqa'/jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1(a) sa (d) u 2 tal-
Anness II għandu/hom iżommu l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kkonċernati infurmati regolarment bil-
progress ta’ dak il-proġett u l-
identifikazzjoni tal-ispejjeż u l-impatti 
assoċjati miegħu. Hekk kif proġett ta’ 
interess komuni magħżul skont l-Artikolu 

Il-promotur(i) ta’ proġett ta’ interess 
komuni li jaqa'/jaqgħu fil-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1(a) (b) u (d) u 2 tal-
Anness II għandu/hom iżommu l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kkonċernati infurmati regolarment bil-
progress ta’ dak il-proġett u l-
identifikazzjoni tal-ispejjeż u l-impatti 
assoċjati miegħu. Hekk kif il-proġett ikun 
laħaq biżżejjed maturità, il-promotur ta’ 
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3 u li jaqa’ fil-kategoriji stabbiliti fil-
punti 1(a) sa (d) u 2 tal-Anness II ikun 
laħaq biżżejjed maturità, il-promotur ta’ 
proġett għandu jissottometti talba ta’ 
investiment, inkluża allokazzjoni tal-
ispejjeż transkonfinali, lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali rilevanti, 
akkompanjata minn dawn li ġejjin:

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

Or. en

Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) pjan ta’ negozju li jevalwa l-vijabbiltà 
finanzjarja tal-proġett, inkluża s-soluzzjoni 
ta’ finanzjament magħżula, u għal proġetti 
ta’ interess komuni li jaqgħu fil-kategorija 
msemmija fil-punt 2 tal-Anness I, ir-
riżultati tal-ittestjar tas-suq.

(b) pjan ta’ negozju li jevalwa l-vijabbiltà 
finanzjarja tal-proġett, inkluża s-soluzzjoni 
ta’ finanzjament magħżula, u għal proġetti 
ta’ interess komuni li jaqgħu fil-kategorija 
msemmija fil-punt 2 tal-Anness II, ir-
riżultati tal-ittestjar tas-suq.

Or. en

Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal proġett li jinsabu fil-lista ta’ proġetti 
ta’ interess komuni tal-Unjoni, il-promoturi 
ta’ proġett għandhom jissottomettu t-talba
tagħhom sat-30 ta’ Settembru 2013.

Għal proġetti li jinsabu fil-lista ta’ proġetti 
ta’ interess komuni tal-Unjoni, il-promoturi 
ta’ proġett għandhom jissottomettu t-talbiet
tagħhom sa mhux aktar tard minn 
xahrejn wara l-adozzjoni tal-ewwel lista.

Or. en
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Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien sitt xhur mid-data li fiha tkun 
waslet l-aħħar talba mingħand l-aħħar 
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom, wara konsultazzjoni 
mal-promotur(i) tal-proġett ikkonċernat(i), 
jieħdu deċiżjoni konġunta dwar l-
allokazzjoni tal-ispejjeż tal-investiment li 
għandhom jiġu koperti minn kull operatur 
tas-sistema għal dak il-proġett, kif ukoll 
dwar l-inklużjoni tagħhom fit-tariffi tan-
netwerks. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jallokaw 
biss parti mill-ispejjeż jew li jallokaw l-
ispejjeż fuq pakkett ta’ diversi proġetti ta’ 
interess komuni.

Fi żmien sitt xhur mid-data li fiha tkun 
waslet l-aħħar talba mingħand l-aħħar 
awtorità regolatorja nazzjonali 
kkonċernata, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom, wara konsultazzjoni 
mal-promotur(i) tal-proġett ikkonċernat(i), 
jieħdu deċiżjoni konġunta dwar l-
allokazzjoni tal-ispejjeż tal-investiment li 
għandhom jiġu koperti minn kull operatur 
tas-sistema għal dak il-proġett, kif ukoll 
dwar l-inklużjoni tagħhom fit-tariffi tan-
netwerks. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jallokaw 
biss parti mill-ispejjeż sakemm dawn ma 
jkunux koperti minn xi remunerazzjoni 
oħra għall-infrastruttura kkonċernata,
jew li jallokaw l-ispejjeż fuq pakkett ta’ 
diversi proġetti ta’ interess komuni.

Or. en

Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni tal-allokazzjoni għandha tiġi 
ppubblikata.

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

Or. en

Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6 – subparagrafu 4



PR\890818MT.doc 43/70 PE480.775v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni tal-allokazzjoni għandha tiġi 
ppubblikata.

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

Or. en

Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-NRAs għandhom jivvalutaw b'mod indipendenti l-analiżi tal-benefiċċju tal-ispejjeż mwettqa 
mill-promotur tal-proġett
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Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Sal-31 ta’ Lulju 2013, kull awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tippubblika 
l-metodoloġija tagħha u l-kriterji użati 
għall-evalwazzjoni ta’ investimenti fi 
proġetti tal-infrastruttura tal-elettriku u l-
gass u r-riskji akbar li jieħdu huma, kif 
ukoll l-inċentivi xierqa msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Koordinazzjoni operazzjonali

1. Sabiex tkun żgurata l-operazzjoni 
affidabbli u effiċjenti tal-infrastruttura 
tal-enerġija tal-Unjoni, inklużi proġetti ta' 
interess komuni, l-ENTSO għall-Elettriku 
u l-ENTSO għall-Gass għandhom 
jissottomettu lill-Aġenzija u lill-
Kummissjoni, fi żmien 6 xhur mid-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-proposti 
rispettivi tagħhom dwar it-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-koordinazzjoni 
operazzjonali xierqa u fi żmien reali.
2. Il-proposti għandhom jinkludu:
a) speċifikazzjonijiet funzjonali kompluti, 
li jindikaw b'mod ċar l-informazzjoni li 
għandha tinġabar u titqassam fost l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
interkonnessi f'kull qasam interkonness;
b) mudelli ta' governanza, inkluża s-
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sjieda;
c) skedi ta' implimentazzjoni;
3. Fi żmien tliet xhur mid-data ta' rċevuta 
tal-proposti, l-Aġenzija għandha 
tippubblika opinjoni motivata dwar il-
proposti.
4. Fi żmien tliet xhur mid-data ta' rċevuta 
tal-opinjoni tal-Aġenzija, il-Kummissjoni 
għandha tagħti struzzjonijiet lill-ENTSO 
għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass 
biex jibdew l-implimentazzjoni tal-
koordinazzjoni operazzjonali xierqa.
5. L-informazzjoni operazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 2a għandha ssir 
disponibbli fi żmien reali lill-operaturi 
tas-sistema interkonnessi kollha u lill-
Aġenzija. Kull operatur tas-sistema 
għandu jaħtar punt ta' kuntatt 
responsabbli għat-tweġiba tal-mistoqsijiet 
dwar tali informazzjoni mill-Aġenzija jew 
minn operaturi oħra tas-sistema, .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba kumplessità u interdipendenza tan-netwerk li dejjem qed jiżdiedu, hija meħtieġa 
koordinazzjoni operazzjonali tas-sistema fil-livell Ewropew sabiex tinġabar informazzjoni fi 
żmien reali dwar l-iskambji transkonfinali tal-elettriku u l-gass, l-ispejjeż relattivi tagħhom, 
sabiex tipprovdi lill-Kummissjoni, l-Istati Membri, ir-regolaturi u l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni b'data utli meħtieġa għall-operazzjoni bla periklu u effettiva tan-netwerks tal-
infrastruttura u l-ippjanar futur tagħhom.

Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Faċilità “Nikkollegaw l-
Ewropa”], jekk jitwettqu skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 6(b) tal-Artikolu 5 
jew jekk jiġu ssodisfati l-kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Id-deċiżjoni dwar l-inċentivi u l-
ġustifikazzjoni tagħha msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 14 għandha 
tittieħed meta tiġi evalwata l-vijabbiltà 
kummerċjali tal-proġett; kif ukoll

– Għall-ħżin tal-elettriku ppumpjat bl-
ilma, in-nuqqas ta' vijabilità kummerċjali 
għandu jiġi vvalutat b'kunsiderazzjoni ta' 
evalwazzjoni komprensiva tal-flussi kollha 
tad-dħul taħt ix-xenarji differenti tal-pjan 
ta' negozju, li tirrifletti reġimi differenti 
regolatorji applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni li ssir diskriminazzjoni kontra l-infrastruttura idroelettrika b'paragun 
mal-ħżin tal-gass peress li dan it-tip ta' infrastruttura jista' jkollu rwol importanti għall-
bilanċ tal-enerġija transkonfinali. Madankollu, meta wieħed jivvaluta l-vijabilità kummerċjali 
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ta' din il-kategorija ta' infrastruttura, hu għandu jikkunsidra l-flussi tad-dħul diretti u indiretti 
kollha bħal pereżempju dawk li jiġu mill-ottimizzazzjoni ta' portafoll akbar ta' infrastrutturi 
tal-enerġija, kif ukoll ir-reġim regolatorju applikabbli. Infrastrutturi li mhumiex 
kummerċjalment vijabbli biss jistgħu jkunu appoġġati finanzjarjament.

Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-proġetti li jaqgħu taħt il-kategoriji 
stipulati fil-punti 1 u 2 tal-Anness IV 
huma eliġibbli biss għall-assistenza 
finanzjarja tal-Unjoni kif stipulat fl-
Artikolu 15 (1), (2) u (3) jekk l-operaturi 
involuti jkunu konformi mal-liġi attwali 
tal-UE li tirregola s-suq intern tal-
enerġija tal-Unjoni fl-elettriku u l-gass, 
jiġifieri d-Direttiva 2009/72/KE u d-
Direttiva 2009/73/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni tas-suq u l-kompetizzjoni huma essenzjali għall-kisba tal-għanijiet politiċi tal-
enerġija tal-UE dwar is-sigurtà tal-provvista u l-kompetittività. Madankollu, ċerti Stati 
Membri għadhom ma implimentawx it-tieni u t-tielet pakkett politiku tal-enerġija Ewropew 
meħtieġ biex jinkiseb suq tal-enerġija komuni Ewropew. Għalhekk, il-promoturi tal-proġetti 
kkonċernati m'għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ finanzjarju tal-UE.

Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-implimentazzjoni tal-funzjonijiet 
tal-koordinazzjoni operazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 14a hija eliġibbli 
għall-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-paragun ta' oqfsa legali nazzjonali 
applikabbli u r-relazzjoni tagħhom mal-
effettività tal-proċedura ġenerali tal-għoti 
tal-permess, u l-impatt tal-estensjoni tad-
dispożizzjoni attwali għall-proġetti ta' 
infrastruttura tal-enerġija fuq livell 
nazzjonali;

Or. en

Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt d – inċiż 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-identifikazzjoni tal-prattiki tajba u 
innovattivi rigward l-involviment tal-
partijiet interessati u l-mitigazzjoni tal-
impatt ambjentali matul il-proċessi tal-
għoti tal-permess;

Or. en

Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt e – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Jekk ir-rapport dwar l-implimentazzjoni 
tal-proġetti ta' interess komuni 
jikkonkludi li l-progress miskub mhuwiex 
biżżejjed biex jilħaq l-għanijiet politiċi tal-
enerġija u tal-klima tal-UE, il-
Kummissjoni għandha, mhux iktar tard 
mit-30 ta' Ġunju 2018, tipproponi 
riformulazzjoni ta' dan ir-Regolament 
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jew, jekk ikun xieraq, tagħmel proposta 
leġiżlattiva biex tindirizza l-isfidi 
identifikati;

Or. en

Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tmexxi 
kampanja ta' informazzjoni dwar in-
netwerks tal-enerġija mfassla apposta 
għall-udjenzi nazzjonali u lokali fi żmien 
tnax-il xahar tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 82
Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Interkonnessjonijiet tal-elettriku (2) Interkonnessjonijiet tal-elettriku 
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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.

Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (“NSI tal-Punent - Elettriku ”): 
linji u interkonnessjonijiet interni bejn l-
Istati Membri tar-reġjun, jiġifieri bejn il-
Peniżola Iberika u Franza, u 
konnessjonijiet addizzjonali mal-Ewropa 
Ċentrali biex jikkompletaw is-suq intern u 
jintegraw il-ġenerazzjoni minn sorsi tal-
enerġija rinovabbli, u ma’ pajjiżi terzi tal-
Mediterran, speċjalment biex jintegraw l-
elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli 
u t-trasport tagħha għal ċentri tal-konsum 
u siti ta' ħżin.

Or. en

Emenda 83
Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) 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.

(1) Interkonnessjonijiet tal-gass 
Tramuntana Nofsinhar fil-Punent tal-
Ewropa (“NSI tal-Punent - Gass”): 
infrastruttura tal-gass għal flussi tal-gass 
riversibbli Tramuntana-Nofsinhar fil-
Punent tal-Ewropa, biex ikomplu 
jiddiversifikaw is-sorsi ta' provvista 
esterni, ir-rotot, u jsaħħu s-sigurtà tal-
provvista, biex b'hekk iżidu l-kapaċità ta’ 
kunsinna ta’ gass fi żmien qasir u 
jottimizzaw it-terminali u l-infrastruttura 
tal-ħżin eżistenti għall-LNG.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-naħa tal-Atlantiku u l-Peniżola Iberika huma essenzjali għad-diversifikazzjoni tas-sorsi 
naturali tal-gass peress li l-Ewropa llum għandha dipendenza għolja fuq numru żgħir ta' 
pajjiżi li jipprovdu l-gass. Din id-diversifikazzjoni tista' tagħti kontribut prezzjuż għall-
objettivi tal-politika tal-enerġija Ewropea tal-provvista, kompetizzjoni u sostenibilità. Billi 
tieħu vantaġġ mill-infrastruttura eżistenti, hi tista' toffri l-għażla ta' rotta ta' dħul b'inqas 
spiża u l-possibilità ta' implimentazzjoni komparattivament aktar mgħaġġla.
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Emenda 84
Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 12 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) 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.

(3) 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 
u ħżin ġeoloġiku permanenti biex ikunu 
jistgħu jsiru l-qbid u l-ħżin tad-diossidu tal-
karbonju.

Or. en

Emenda 85
Proposta għal regolament
Anness 2 – 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, 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

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-bidliet proposti fl-Anness IV 1 e); L-ambitu tal-grids intelliġenti jeħtieġ li 
jiġi estiż għal netwerks b'vultaġġ baxx, fejn il-biċċa l-kbira tal-benefiċċji jistgħu attwalment 
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jinkisbu mill-użu tagħhom u fejn l-ogħla numri ta' konsumaturi u faċilitajiet ta' ġenerazzjoni 
tal-enerġija jkunu konnessi.

Emenda 86
Proposta għal regolament
Anness 2– punt 4 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Faċilitajiet ta' ħżin ġeoloġiku 
permanenti tad-diossidu tal-karbonju li 
huma konnessi mal-pipelines msemmija 
hawn fuq li jservu għall-inqas żewġ Stati 
Membri.

Or. en

Emenda 87
Proposta għal regolament
Anness 3 – Parti 1 – punt 1 – subparagrafu 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 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 1 li 
ppreżentaw proġett potenzjalment eliġibbli 
għall-għażla, u organizzazzjonijiet li 
jirrapprezentaw lill-produtturi u lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni, kif 
ukoll il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-
ENTSO għall-Elettriku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Operaturi mhux TSO għandhom ikunu preżenti fil-Gruppi Reġjonali permezz tal-
assoċjazzjoni li tirrappreżentahom; ħafna drabi huma promoturi tal-proġetti u joperaw 
infrastruttura li hija essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq tal-enerġija intern u tas-
sistema ta' trażmissjoni. Minkejja dan, ir-rappreżentazzjoni tagħhom fit-TYNPD mhux dejjem 
kienet żgurata. Il-parteċipazzjoni ta' regolaturi nazzjonali m'għandhiex tkun ta' ħsara għar-
responsabilitajiet u l-obbligi tal-NRAs f'din il-proposta u f'leġiżlazzjoni Ewropea relatata 
oħra.

Emenda 88
Proposta għal regolament
Anness 3 – Parti 1 – punt 1 – subparagrafu 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, promoturi ta’ proġetti 
kkonċernati minn kull waħda mill-
prijoritajiet rilevanti indikati fl-Anness 1 li 
ppreżentaw proġett potenzjalment eliġibbli 
għall-għażla, u organizzazzjonijiet li 
jirrapprezentaw lill-operaturi tal-
infrastrutturi kkonċernati, kif ukoll il-
Kummissjoni, l-Aġenzija u l-ENTSO 
għall-Elettriku.

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Emenda 89
Proposta għal regolament
Anness 3 – 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 bħal pereżempju l-
Inizjattivi Reġjonali attwali tal-elettriku u 
tal-gass.

Or. en

Emenda 90
Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Is-setgħat tat-teħid ta' deċiżjonijiet 
fil-Gruppi għandhom ikunu limitati għall-
Kummissjoni u l-Istati Membri. Id-
deċiżjonijiet meħuda għandhom ikunu 
ġġustifikati b'mod xieraq lill-Grupp u 
jirriflettu b'mod leali l-kunsens imsemmi 
fl-Anness II 2, 6b.

Or. en
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Emenda 91
Proposta għal regolament
Anness 3 – 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-objettivi tal-kurituri 
u oqsma ta' prijorità tal-infrastruttura tal-
enerġija kif stabbiliti fl-Anness I, 
evalwazzjoni tal-issodisfar tal-kriterji 
rilevanti definiti fl-Artikolu 4, valutazzjoni 
tal-kontribut tal-proġett għal kull kriterju 
speċifiku msemmi taħt l-Artikolu 4.2 (a) 
sa (e) kif applikabbli, u kwalunkwe 
informazzjoni oħra rilevanti għall-
evalwazzjoni tal-proġett Għall-proġetti 
b'maturità suffiċjenti, il-promoturi 
għandhom jippreżentaw analiżi tal-
benefiċċju tal-ispejjeż speċifika għal kull 
proġett skont il-metodoloġija fl-
Artikolu 12.

Or. en

Emenda 92
Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 2 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Għall-proġetti li jaqgħu taħt il-
kategoriji 1 u 2 tal-Anness II, l-Aġenzija, 
f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, għandha tiżgura l-
applikazzjoni konsistenti tal-kriterji ta' 
valutazzjoni u l-analiżi tal-benefiċċju tal-
ispejjeż u tipproponi korrezzjonijiet fejn 
meħtieġ.
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Or. en

Emenda 93
Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 2 – punt 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Għall-proġetti li jaqgħu taħt il-
kategoriji 3 u 4 tal-Anness II, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-
applikazzjoni konsistenti tal-kriterji 
stipulati fl-Artikolu 4, paragrafi d) u e).

Or. en

Emenda 94
Proposta għal regolament
Anness 3 – 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) Wara approvazzjoni tal-ewwel lista ta' 
proġetti ta' interess komuni fl-Unjoni, 
għal-listi kollha sussegwenti ta' proġetti 
ta' interess komuni adottati, il-proġetti 
proposti 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 
żviluppat mill-ENTSO għall-Elettriku
skont l-Artikolu 8 tar-Regolament 
(KE) 714/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-TYNDP għadu qed jagħmel progress lejn ħarsa komprensiva tal-proġetti kollha rilevanti 
fil-gass u fl-elettriku.
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Emenda 95
Proposta għal regolament
Anness 3 – 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 għall-Gass skont l-Artikolu 8 
tar-Regolament (KE) 715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 96
Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 2 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Skont il-paragrafi (3) u (4) f'dan l-
Anness, il-proposti tal-proġetti ppreżentati 
għall-inklużjoni fl-ewwel lista ta' proġetti 
ta' interess komuni li ma kinux 
preċedentement evalwati skont l-
Artikolu 8 tar-Regolament (KE) 714/2009 
u r-Regolament (KE) 715/2009, jeħtieġ li 
jiġu evalwati, taħt is-superviżjoni tal-
Aġenzija, mill-ENTSO għall-Elettriku jew 
l-ENTSO għall-Gass, kif applikabbli, 
għall-konsistenza mal-pjan ta' żvilupp ta' 
netwerk fuq għaxar snin fl-Unjoni. Wara 
l-approvazzjoni mill-ENTSO, il-proposta 
tal-proġett titqies eliġibbli għall-
valutazzjoni skont dan ir-Regolament.



PE480.775v01-00 58/70 PR\890818MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-espansjoni tan-netwerk koerenti hemm il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-proposti tal-proġett 
ikunu konsistenti tal-pjan ta' żvilupp fuq għaxar snin fil-Komunità. Il-pjan għandu jkompli 
jkun il-bażi għall-identifikazzjoni tal-PCI.

Emenda 97
Proposta għal regolament
Anness 3 – 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 tal-anqas 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-koerenza mar-rekwiżiti għall-gass u l-elettriku; Peress li huwa settur industrijalment 
mhux żviluppat, ir-rekwiżit għall-infrastruttura li tinkludi minimu ta' tliet Stati Membri huwa 
strett wisq.

Emenda 98
Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 2 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Meta jevalwa l-proposti ta' proġetti
għall-elettriku u l-gass li jaqgħu taħt il-
kategoriji stipulati fil-punti 1(a) sa (d) u 2 
tal-Anness II, kull grupp għandu 
jikkunsidra, mingħajr ħsara għall-punti 3 
u 4 tal-paragrafu 2, proġetti li ġew 
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identifikati li huma ta' interess għall-
Unjoni minn inizjattivi preċedenti bħal 
pereżempju TEN-E u l-Programm 
Ewropew tal-Enerġija għall-Irkupru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Distorsjoni tal-proġetti approvati u ffinanzjati taħt il-qafas tal-istrumenti preċedenti TEN-E 
jew EEPR, iżda li għadhom mhumiex lesti, għandha tiġi evitata.

Emenda 99
Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 2 – punt 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Kull Grupp Regjonali għandu jfittex 
kunsens dwar il-proġetti li jintegraw il-
lista proposta tiegħu ta' proġetti ta' 
interess komuni.

Or. en

Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – 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 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

Il-ħżin tal-gass jew tal-gass naturali likwifikat jista' jforni iktar minn pajjiż wieħed, sakemm l-
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infrastruttura interkonnessa tkun stabbilita.

Emenda 101
Proposta għal regolament
Anness 4 – 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 f'kull livell ta' vultaġġ. 
Huwa għandu jkun jinvolvi promoturi ta’ 
proġetti minn mill-inqas tliet[p1] 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

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. Livell għoli ta' 
inkorporazzjoni industrijali u involviment ta' atturi minn Stati Membri differenti jippromwovu 
l-akkwist u l-iskambju ta' għarfien u kompetenza teknika, u b'hekk jippromwovu l-użu ta' grids 
intelliġenti fl-Ewropa kollha.

Emenda 102
Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Għall-infrastruttura tat-trasport u 
tal-ħżin CCS, il-proġett jitqiegħed f'żona 
ġeografika fejn ikun hemm bżonn u jżid 
il-kapaċità tal-infrastruttura tat-trasport 
u/jew ħżin tad-diossidu tal-karbonju jew 
il-proġett jinvolvu l-ħolqien ta' faċilità 
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ċentrali/ta' offtake li tipprovdi għat-
trasferiment futur tad-diossidu karbonju 
bejn tal-anqas żewġ Stati Membri u 
jinvolvi l-parteċipazzjoni ta' promoturi 
tal-proġetti mhux finanzjarji minn tal-
anqas tliet Stati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-koerenza mal-Artikolu 4.1. Il-ħsieb tal-promozzjoni tal-kondiviżjoni tal-għarfien u l-
kompetenzi fost l-atturi tas-suq industrijali f'settur li għadu mhux żviluppat.

Emenda 103
Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 2 – punt a – inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-evalwazzjoni tal-impatt, għall-qasam tal-
analiżi kif definita fil-punt 10 tal-
Anness V, f’termini tal-ispejjeż għall-
ġenerazzjoni u t-trażmissjoni fis-sistema 
kollha tal-enerġija u l-evoluzzjoni fil-
prezzijiet tas-suq ipprovduti minn proġett 
f’xenarji differenti ta’ ppjanar, filwaqt li 
jiġu kkunsidrati b’mod partikolari l-
varjazzjonijiet fuq l-ordni ta’ mertu.

Or. en

Emenda 104
Proposta għal regolament
Anness 4 - 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 

(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; id-diversifikazzjoni tal-
kontropartijiet; id-diversifikazzjoni tar-
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fil-livell tal-kapaċità għall-qasam tal-
analiżi kif definit fil-punt 10 tal-Anness V.

rotot; 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 105
Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Is-sigurtà tal-provvista tal-gass għandha 
titkejjel billi jiġi kkalkulat il-valur 
addizzjonali tal-proġett għar-reżistenza fuq 
perjodu ta’ żmien qasir u twil tas-sistema u 
tittejjeb il-flessibbiltà li jifdal tas-sistema 
biex tittratta t-tħarbit fil-provvista taħt 
diversi xenarji, kif ukoll il-kapaċità 
addizzjonali provduta mill-proġett imkejjel 
b’rabta mal-istandard tal-infrastruttura 
(regola N-1) fil-livell reġjonali skont l-
Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 
Nru 994/2010.

(c) Is-sigurtà tal-provvista tal-gass għandha 
titkejjel billi jiġi kkalkulat il-valur 
addizzjonali tal-proġett għar-reżistenza fuq 
perjodu ta’ żmien qasir u twil tas-sistema 
tal-gass tal-Unjoni u tittejjeb il-flessibbiltà 
li jifdal tas-sistema biex tittratta t-tħarbit 
fil-provvista taħt diversi xenarji fil-livell 
tal-Unjoni, kif ukoll il-kapaċità 
addizzjonali provduta mill-proġett imkejjel 
b’rabta mal-istandard tal-infrastruttura 
(regola N-1) fil-livell reġjonali skont l-
Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) 
Nru 994/2010.

Or. en

Emenda 106
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – 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 appoġġata 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. Il-miżura għandha tivvaluta l-
ispiża tat-tnaqqis tal-emissjonijiet permezz 
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tal-proġett b'paragun mal-ispiża tal-
iffrankar tal-istess kwantità ta' 
emissjonijiet permezz ta' investimenti 
alternattivi tal-aħjar prattika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju mhuwiex ikkwantifikat u għalhekk huwa diffiċli li jintuża bħala bażi biex jiġu 
identifikati l-proġetti PCI.

Emenda 107
Proposta għal regolament
Anness 5 - punt 1 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) Fil-gass: xenarji għal domanda, 
importazzjonijiet, produzzjoni domestika, 
disponibilità u prezz tal-LNG, prezzijiet 
tal-fjuwil (inklużi faħam, gass u żejt), 
prezzijiet tal-elettriku, post ġeografiku tal-
impjanti tal-enerġija tal-gass, post tal-
faċilitajiet tal-ħżin, prezzijiet tad-diossidu 
tal-karbonju, il-kompożizzjoni tan-netwerk 
tat-trażmissjoni u l-evoluzzjoni tiegħu, 
filwaqt li jiġu 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;

Or. en

Emenda 108
Proposta għal regolament
Anness 5 – 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-
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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, fejn ikun rilevanti. Il-
metodoloġija għandha tagħti gwida fuq ir-
rati ta’ skont li għandhom jintużaw għall-
kalkoli. L-analiżi tal-benefiċċju tal-
ispejjeż għandha tikkunsidra s-sitwazzjoni 
ta' dawk l-Istati Membri taħt assistenza 
finanzjarja b'tali mod li tipprovdi aktar 
opportunitajiet indaqs u tiżgura li titqies l-
ispiża komparattivament ogħla tal-kapital.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kapaċità għar-remunerazzjoni tal-proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija hija soġġetta għal 
riskju ogħla fl-Istati Membri taħt assistenza finanzjarja li tirrifletti l-ispiża komparattivament 
ogħla tal-kapital u żvantaġġ kompetittiv skont l-analiżi tal-benefiċċju tal-ispejjeż.

Emenda 109
Proposta għal regolament
Anness 5 – 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 110
Proposta għal regolament
Anness 5 – punt 6 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Sostenibilità rigward emissjonijiet 
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tal-karbonju evitati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-kriterji definiti fl-Artikolu 4(2)(a)

Emenda 111
Proposta għal regolament
Anness 5 – 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 
r-riżultati tal-ittestjar tas-suq, l-impatti fuq 
l-indikaturi definiti fl-Anness IV u 
esternalitajiet pożittivi bħall-impatti li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tal-istaġuni miftuħa jistgħu jvarjaw b'mod sinifikanti matul iż-żmien skont il-fatturi 
ta' kuntest u mhumiex dejjem indikaturi affidabbli tal-potenzjal tas-suq.

Emenda 112
Proposta għal regolament
Anness 5 - punt 7 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ir-reżistenza tas-sistema, li tinkludi r-
reżistenza kontra d-diżastri u l-klima, u s-
sigurtà tas-sistema, speċjalment għall-
infrastrutturi kritiċi Ewropej kif definiti 
fid-Direttiva 2008/114/KE;

(b) Ir-reżistenza tas-sistema, li tinkludi r-
reżistenza kontra d-diżastri u l-klima, u s-
sigurtà tas-sistema li jissodisfaw il-kriterji 
tas-sigurtà N-1, speċjalment għall-
infrastrutturi kritiċi Ewropej kif definiti 
fid-Direttiva 2008/114/KE;

Or. en
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Emenda 113
Proposta għal regolament
Anness 5 – punt 7 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Kontribuzzjoni għal bilanċ aħjar tas-
sorsi ta' provvista differenti u punti ta' 
dħul fin-netwerk tal-gass tal-Unjoni.

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 
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. L-infrastrutturi li huma diġà stabbiliti 
għandhom jiġu massimizzati biex jieħdu vantaġġ sħiħ mill-potenzjal kollu tagħhom b'anqas 
spiża għaċ-ċittadini.

Emenda 114
Proposta għal regolament
Anness 5 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għall-grids intelliġenti, l-analiżi tal-
ispejjeż u l-benefiċċji għandha tikkunsidra 
l-impatti fuq l-indikaturi definiti fl-
Anness III.

(8) Għall-grids intelliġenti, l-analiżi tal-
ispejjeż u l-benefiċċji għandha tikkunsidra 
l-impatti fuq l-indikaturi definiti fl-
Anness IV.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest preżenti

Enerġija sostenibbli, bla periklu, sigura u bi prezz li jintlaħaq minn kulħadd hija waħda mill-
Isfidi l-Kbar li tgħaqqad l-Ewropej, mis-soċjetà ċivili sa dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, l-
industrija, u l-ambjentalisti. Minkejja dan, il-politika tal-enerġija Ewropea għamlet progress 
bil-mod, b'allokazzjoni skarsa ta' riżorsi fil-livell Ewropew u m'ilhiex ħafna li kisbet relevanza 
fit-Trattat ta' Lisbona. Minkejja li l-Kummissjoni ddefinixxiet objettivi politiċi ambizzjużi tal-
enerġija tal-kompetittività, sigurtà tal-provvista, sostenibilità, u dekarbonizzazzjoni, għadna 
qed niffaċċjaw integrazzjoni insuffiċjenti tas-suq tal-enerġija intern, iżolament sinifikanti tal-
enerġija ta' ċerti żoni ġeografiċi, aċċess insuffiċjenti għal sorsi diversifikati tal-enerġija li 
jikkontribwixxu għas-sigurtà tal-enerġija, u n-nuqqas ta' benefiċċji tanġibbli għall-
konsumaturi u n-negozji rigward prezzijiet u sostenibilità. Din il-ħarsa ġenerali u livell 
konsiderevoli ta' interdipendenza fost l-Istati Membri jirrikjedu approċċ f'livell Ewropew. 
Tinħtieġ azzjoni aktar mgħaġġla, deċiżiva u kkonċertata, u huwa imperattiv li l-Ewropa 
jkollha rwol aktar b'saħħtu fil-koordinazzjoni u l-integrazzjoni tal-isforzi nazzjonali.

Kuntest tal-politika

L-objettivi tal-politika tal-enerġija Ewropea jistabbilixxu għanijiet ċari għall-2020: 20 % ta' 
tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra (GHG), 20 % tal-konsum tal-enerġija finali 
minn sorsi rinovabbli, 20 % żieda fl-effiċjenza tal-enerġija. Il-leġiżlazzjoni implimentattiva 
tinkludi d-direttiva dwar l-iskema għall-iskambju ta' emissjonijiet GHG1, id-direttiva dwar l-
enerġija rinovabbli2, id-direttiva dwar il-ġbir u l-ħżin tal-karbonju3, ir-regolament dwar is-
sigurtà tal-provvista tal-gass4, it-tielet pakkett tal-enerġija5 u d-direttiva dwar l-effiċjenza tal-
enerġija li bħalissa qed tiġi nnegozjata bejn il-Parlament u l-Kunsill. It-tielet pakkett tal-
enerġija kien l-ewwel pass importanti fid-direzzjoni ta' sistema Ewropea tal-enerġija iktar 
integrata. Ir-rapport ta' inizjattiva riċenti dwar il-prijoritajiet għall-infrastruttura tal-enerġija 
għall-2020 u lil hinn (2011/2034(INI))6 kien ukoll dokument ta' ispirazzjoni għal proposta 
politika komprensiva dwar netwerk tal-enerġija.

Ostakli għal suq tal-enerġija transkonfinali

Minkejja ċertu progress riċenti, għad hemm ostakli sinifikanti għal suq kompetittiv: in-
netwerks ta' trażmissjoni tal-enerġija fl-Ewropa Ċentrali għandhom nuqqasijiet importanti. 
Minkejja objettivi minimi ta' interkonnessjoni definiti mill-Kunsill għal Stati Membri 
individwali biex ikollhom interkonnessjoni tal-elettriku ta' 10 % ta' kapaċità ta' produzzjoni 
installata sal-2005, fl-2010 9 Stati Membri kienu għadhom ma laħqux dan il-livell. It-
trasferimenti tal-elettriku żiedu b'inqas minn nofs b'paragun mal-progress li kien sar fid-
deċennju preċedenti. Id-differenzi bejn il-prezzijiet medji tal-gassijiet żdiedu b'mod 

                                               
1 Direttiva 2009/29/KE
2 Direttiva 2009/28/KE
3 Direttiva 2009/31/KE
4 Regolament (UE) Nru 994/2010
5 Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE u r-Regolamenti (KE) 713/2009, 714/2009 u   715/2009
6 Rapporteur: Francico Sosa Wagner
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konsiderevoli. Fil-bidu tal-2011 kienu għaddejjin aktar minn 60 proċedura ta' ksur dwar it-
tieni pakkett politiku dwar l-enerġija interna biss. Fir-rigward tat-traspożizzjoni tat-tielet 
pakkett tal-enerġija, id-data ta' skadenza għaddiet (3 ta' Marzi 2011), u l-Kummissjoni 
Ewropea riċentement ħarġet tmien opinjonijiet motivati li jħeġġu lil tmien Stati Membri 
jikkonformaw mal-obbligi ta' traspożizzjoni tagħhom.

Ostakli għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-enerġija transkonfinali

Il-kuntest ġdid tal-politika tal-enerġija joħloq ħtiġijiet sostanzjali għal infrastrutturi ġodda. Il-
ħtiġijiet ta' investiment għall-2020 huma stmati li jlaħqu EUR 200 biljun, għall-infrastruttura 
tal-enerġija biss li għandhom rilevanza transkonfinali. Madankollu, proċessi nazzjonali ta' 
permess twal ħafna għall-infrastruttura tal-enerġija ħafna drabi jimblukkaw proġetti u 
jiskoraġġixxu deċiżjonijiet ta' investiment, f'kuntest ta' oppożizzjoni pubblika ogħla u 
dewmien; nuqqas ta' strumenti ta' finanzjament adegwati jfixklu l-investimenti f'nofs kriżi 
finanzjarja qawwija.

Kwistjonijiet fil-proposta għal regolament dwar l-infrastruttura tal-enerġija

Ir-regolament il-ġdid huwa inizjattiva pożittiva u importanti peress li għandu l-għan li 
jgħaġġel it-twettiq tas-suq tal-enerġija intern, u li jwettaq il-politika tal-enerġija u l-objettivi 
tal-klima tal-UE. Ir-regolament jista' jikkontribwixxi, permezz tal-mobilizzazzjoni ta' 
investimenti sinifikanti ħafna, għat-tnedija mill-ġdid tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-
impjiegi fl-UE.
Il-proposta tipprevedi l-modernizzazzjoni u l-interkonnessjoni tan-netwerks tal-enerġija. Fl-
elettriku hi għandha l-għan li ssaħħaħ l-integrazzjoni tas-suq u l-kompetittività, is-sigurtà tas-
sistema, u l-integrazzjoni tas-sorsi rinovabbli tal-enerġija, tlaħħaq mal-ġenerazzjoni tal-
enerġija deċentralizzata u mhux spedibbli permezz ta' grids intelliġenti, konnessjoni ma' siti 
ta' ħżin u awtostradi tal-elettriku. Fil-gass, is-sigurtà tal-enerġija tista' tintlaħaq permezz tad-
diversifikazzjoni tas-sorsi u tar-rotot għall-provvista tal-gass, ħżin għall-gass naturali 
likwifikat (LNG) u pipelines tal-flussi fid-direzzjoni l-opposta. Il-proposta tappoġġa wkoll il-
provvista ta' żejt mhux irfinat lill-pajjiżi mdawra bl-art, u l-użu ta' pipelines għall-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju sabiex ikun hemm konnessjoni mal-produzzjoni u s-siti tal-ħżin.
Il-proposta tiddefinixxi disa' kurituri ġeografiċi ta' prijorità u tliet żoni tematiċi ta' prijorità, 
tistipula regoli għall-identifikazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni (PCI), u tistabbilixxi, 
f'kull Stat Membru, awtorità unika (one-stop shop) sabiex tissorvelja u tgħaġġel l-proċessi tal-
għoti tal-permessi għall-PCIs; hi tipproponi analiżi tal-benefiċċju tal-ispejjeż (CBA) għall-
klassifikazzjoni tal-PCIs u għall-allokazzjoni tal-kostijiet ta' investimenti skont il-post 
transkonfinali fejn il-benefiċċji huma mġarrba, b'hekk tagħti inċentivi għall-proġetti ta' riskju 
ogħla u tiddetermina l-kundizzjonijiet ta' eliġibilità għall-assistenza finanzjarja tal-Unjoni 
permezz tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF).

Hemm diversi oqsma fejn dan il-proġett għal regolament jista' jittejjeb:

a) Il-proċess tal-għażla tal-PCIs għandu jimmira għal Ewropizzazzjoni tan-netwerks
Il-preżentazzjoni tal-proposti minn operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni (TSO) u l-analiżi 
tagħhom minn Gruppi Reġjonali (RG) ssegwi approċċ minn isfel għal fuq. Il-kunċett tal-
Promotur tal-Proġett reġa' ġie definit u r-rappurtar tagħhom lill-Gruppi Reġjonali (RG) ġie 
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kkjarifikat. Il-governanza tal-Gruppi Reġjonali, responsabbli għall-għażla tal-PCI, tħalli barra 
dettalji dwar il-bilanċ tas-setgħat fost il-partijiet interessati, proċessi ta' deċiżjonijiet u 
mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni tal-kunflitti. Diskussjonijiet riċenti fil-Kunsill rigward il-
governanza tal-Gruppi Reġjonali enfasizzaw l-interess tal-Istati Membri biex 
jissalvagwardjaw "interessi nazzjonali" strateġiċi. Dan huwa tħassib importanti dwar l-
iżvilupp ta' kwalunkwe infrastruttura Ewropea.

Is-salvagwardja tal-Interess Komuni Ewropew matul l-għażla tal-proġetti għandha jkollha 
prevalenza fuq interessi individwali. Il-proċess tal-għażla tal-PCI għandu jsir skont it-tielet 
pakkett ta' leġiżlazzjoni u l-proċess tal-pjan ta' żvilupp ta' netwerk fuq għaxar snin fil-
Komunità (TYNDP) b'perspettiva Ewropea minn fuq għal isfel dwar is-suq intern biex 
tikkumplimenta l-approċċ qawwi inkorporat minn isfel għal fuq u nazzjonali. Għandu jkun 
hemm rwol importanti għall-Aġenzija għall-Kooperazzjoni għar-Regolaturi tal-Enerġija 
(ACER) fil-garanzija tal-koordinazzjoni u l-koerenza tal-espansjoni tan-netwerk u tal-
investimenti ekonomikament effiċjenti u fis-salvagwardja tal-perspettiva tal-konsumatur. L-
għażla tal-proġetti u l-aggregazzjoni skont il-clusters, l-ewwel f'livell reġjonali, imbagħad 
f'livell tal-Unjoni, b'kunsiderazzjoni ta' multikriterji u analiżi C/B, se jiffaċilitaw l-objettività 
u l-kunsens matul il-proċedura tal-għażla tal-lista tal-PCI.

b) Il-proposta għandha tipprovdi strumenti effettivi għall-użu tal-infrastruttura
L-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-infrastruttura tan-netwerk tal-enerġija transkonfinali 
storikament ffaċċjaw ħafna ostakli u dan huwa mistenni li jkompli fiż-żminijiet li ġejjin, kif 
ukoll il-bilanċ delikat bejn is-sussidjarjetà u l-interess komuni Ewropew.
Il-proposta tipprova toħloq triq f'dan il-proċess: deskrizzjoni tal-kurituri ta' prijorità se 
tikkjarifika l-kontribuzzjoni mistennija tar-reġjuni differenti lejn l-objettivi politiċi tal-
enerġija; proċessi ta' deċiżjoni ta' kunsens fil-Gruppi Reġjonali għandhom jevitaw imblokki 
unilaterali; arranġamenti ta' permessi aktar effettivi, limitu ta' żmien ta' tliet snin u one-stop 
shop infurzabbli għall-awtoritajiet nazzjonali biex joħorġu permess ta' proġett, huma 
strumenti ewlenin għall-proċedura; barra minn hekk, l-assenjar ta' setgħat speċjali lill-
Koordinaturi Ewropej biex jimmonitorjaw proġetti li jaffaċċjaw diffikultajiet ta' 
implimentazzjoni, skont stejjer ta' suċċess u mhux ta' suċċess jista' jsolvu parti mill-problemi. 
Apparti dan, meta l-promoturi ta' proġetti ma jkunux kapaċi jimplimentaw proġetti fiż-
żminijiet ippjanati, għajr għal raġunijiet li ma jkollhomx kontroll fuqhom, u l-eżekuzzjoni 
tagħhom ikollha diversi dewmien, limiti ta' żmien u proċeduri ċari jiġu imposti sabiex 
jippermettu lill-promoturi ta' proġetti ġodda jgħaqqdu l-isforzi tagħhom jew jieħdu l-kontroll 
ta' dawn il-proġetti. 

Għandna bżonn strumenti effettivi biex negħlbu l-assimetriji ġeografiċi u l-iżolament li 
dejjem qed jiżdiedu, sabiex niggarantixxu koeżjoni territorja madwar l-Unjoni. Sabiex 
niżguraw l-effettività tal-miżuri preskritti u negħlbu l-ostakli, jeħtieġ li jitwaqqfu strumenti 
biex jippermettu l-allinjament tal-partijiet interessati lejn l-għanijiet ta' koeżjoni komuni u 
nnaqqsu l-ostakli artifiċjali għal netwerks transkonfinali.

c) Il-proposta għandha tippromwovi aktar il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni tal-
operaturi tan-netwerks biex iwettqu l-benefiċċji mistennija
Stati Membri differenti għamlu progress b'pass differenti lejn l-objettivi politiċi Ewropej ta' 
interkonnessjoni miżjuda u l-produzzjoni tal-enerġija rinovabbli. Id-direzzjoni tal-
finanzjament tal-UE lejn dawk l-Istati Membri li ma tantx ħadmu biex jagħmlu progress 
tpoġġihom f'periklu morali, fejn dawk li jiġu l-aħħar se jieħdu vantaġġ fuq dawk li jiġu minn 
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tal-ewwel billi jistennew li jitwaqqfu inċentivi tal-investiment. L-offerta tal-possibilità għall-
involviment ta' operaturi multipli (3+) biex jimplimentaw proġetti ffinanzjati Ewropej 
issaħħaħ kooperazzjoni meħtieġa ħafna fost it-TSOs, billi jintuża l-għarfien miksub, tinbena l-
fiduċja bejn l-atturi tas-suq, u titħeġġeġ l-integrazzjoni tas-suq.

Kooperazzjoni u sistema ta' governanza aħjar huma meħtieġa biex jiżguraw l-aħjar użu u 
operazzjoni tan-netwerks tal-enerġija minn TSOs. Il-kumplessità teknoloġika li dejjem qed 
tiżdied tat-taħlit ġdid tal-enerġija, minħabba l-kontribuzzjoni ta' sorsi rinovabbli żdiedet ir-
riskju tan-nuqqas ta' koordinazzjoni, anke qtugħ tal-elettriku, ġewwa netwerks multi-
indipendenti. Il-ġbir u l-monitoraġġ tal-informazzjoni dwar skambji transkonfinali fi żmien 
reali jistgħu jsiru għodda importanti għall-operazzjoni bla periklu u effiċjenti tal-infrastruttura 
tan-netwerk tal-enerġija kif ukoll għall-ippjanar futur. Bl-istess mod, l-aħjar użu tal-
infrastruttura huwa ta' importanza maġġuri, meta titqies il-perspettiva tal-konsumatur. L-
ENTSO għall-Elettriku u l-ENTSO għall-Gass għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni 
proposti għat-tfassil u l-implimentazzjoni għall-koodinazzjoni operazzjonali xierqa fi żmien 
reali, tal-infrastruttura tal-enerġija Ewropea.

d) It-tisħiħ tal-investimenti
Il-mobilizzazzjoni tal-investiment privat huwa fattur ewlieni Il-proposta tipprevedi 
mekkaniżmu għall-allokazzjoni tal-ispejjeż transkonfinali skont il-benefiċċji mġarrba mill-
Istat Membru involut. Id-dispożizzjonijiet fir-regolament jistabbilixxu rwol għar-regolaturi 
nazzjonali fid-definizzjoni tal-inċentivi tal-investiment proporzjonali mar-riskji mġarrba mill-
promoturi tal-proġett. Linji gwida Ewropej aktar ċari, jew il-valutazzjoni komparattiva tal-
aħjar prattiki madwar l-Ewropa jistgħu jkunu neċessarji biex isaħħu l-investimenti.

Il-vijabilità mhux kummerċjali kienet preservata bħala kriterju ewlieni tal-eliġibilità għall-
aċċess tal-appoġġ finanzjarju tal-UE taħt is-CEF. Dan huwa kruċjali biex tiġi evitata d-
distorsjoni tas-suq u biex jiġi limitat l-appoġġ pubbliku għal dawk il-proġetti li għandhom 
esternalitajiet pożittivi iżda li inkella ma jitwettqux mill-mekkaniżmi tas-suq. Rabta mill-qrib 
mal-istrumenti finanzjarji tal-Faċilità Nikkolegaw l-Ewropa (CEF) għall-mobilizzazzjoni tal-
finanzjament privat għall-investimenti tal-PCIs se tkun strument essenzjali, filwaqt li l-Fondi 
srtutturali se jiffinanzjaw in-netwerks tad-distribuzzjoni tal-enerġija intelliġenti ta' importanza 
lokali jew reġjonali. B'hekk, iż-żewġ sorsi ta' finanzjament se jikkumplimentaw lil xulxin. 
Min-naħa l-oħra, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mar-regoli tas-suq tel-enerġija 
Ewropew sabiex jiksbu aċċess għall-istrumenti ta' finanzjament tal-UE taħt il-Faċilità 
Nikkolegaw l-Ewropa.


