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Emenda 27
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fil-prijoritajiet tal-infrastruttura tal-
enerġija tagħha, il-Kummissjoni għandha 
tippermetti li jkun hemm il-każ speċjali ta’ 
sistemi tal-enerġija tal-gżejjer.

Or. pt

Emenda 28
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-evalwazzjoni tal-qafas attwali tat-
TEN-E wriet b’mod ċar li din il-politika, 
għalkemm tati kontribut pożittiv għal 
proġetti partikolari billi tagħtihom 
viżibbiltà politika, hija nieqsa minn viżjoni, 
iffukar u flessibbiltà biex ikunu jistgħu 
jimtlew il-lakuni identifikati fl-
infrastruttura.

(5) L-evalwazzjoni tal-qafas attwali tat-
TEN-E wriet b’mod ċar li din il-politika, 
għalkemm tati kontribut pożittiv għal 
proġetti partikolari billi tagħtihom 
viżibbiltà politika, hija nieqsa minn viżjoni, 
iffukar u flessibbiltà biex ikunu jistgħu 
jimtlew il-lakuni identifikati fl-
infrastruttura u l-Unjoni Ewropea għadha 
lura biex tindirizza l-isfidi futuri f’dan il-
qasam.

Or. ro

Emenda 29
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-klima ekonomika attwali tenfasizza 
l-bżonn li jiġi adottat approċċ integrat 
għall-kwistjonijiet relatati mal-enerġija 
billi jitqiesu l-aspetti ekonomiċi, 
ambjentali u soċjali tagħhom. Hu 
essenzjali li tittieħed nota tal-effetti 
sekondarji ta’ benefiċċju u ta’ ħsara meta 
jitwettaq ix-xogħol meħtieġ biex jiġi 
żgurat li, fuq terminu ta’ żmien medju u 
twil, iċ-ċittadini Ewropej kollha jkollhom 
aċċess għall-enerġija sikura, sostenibbli u 
bi prezz raġonevoli.

Or. pt

Emenda 30
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-aċċellerazzjoni fir-restawr tal-
infrastruttura tal-enerġija eżistenti u fl-użu 
tal-infrastruttura l-ġdida hija essenzjali 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika dwar 
l-enerġija u l-klima tal-Unjoni, li huma li 
jiġi kkompletat is-suq intern tal-enerġija, li 
tiġi garantita s-sigurtà tal-provvista, 
speċjalment tal-gass u ż-żejt, li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
b’20 %, li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli 
fil-konsum finali tal-enerġija jiżdied għal 
20 %, u li tinkiseb żieda ta’ 20 % fl-
effiċjenza fl-enerġija sal-2020. Fl-istess 
ħin, l-Unjoni għandha tipprepara l-
infrastruttura tagħha għad-
dekarbonizzazzjoni ulterjuri tas-sistema 
tal-enerġija fit-tul sal-2050.

(6) L-aċċellerazzjoni fir-restawr tal-
infrastruttura tal-enerġija eżistenti u fl-użu 
tal-infrastruttura l-ġdida hija essenzjali 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika dwar 
l-enerġija u l-klima tal-Unjoni, li huma li 
jiġi kkompletat is-suq intern tal-enerġija, li 
tiġi garantita s-sigurtà tal-provvista, 
speċjalment tal-gass u ż-żejt, li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
b’20 %, li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli 
fil-konsum finali tal-enerġija jiżdied għal 
20 %, u li tinkiseb żieda ta’ 20 % fl-
effiċjenza fl-enerġija sal-2020. Fl-istess 
ħin, l-Unjoni għandha tipprepara l-
infrastruttura tagħha għad-
dekarbonizzazzjoni prattikament totali tas-
sistema tal-enerġija fit-tul sal-2050 u 
għandha l-objettiv li sal-2020 twaqqaf u 
treġġa' lura t-telf tal-bijodiversità.
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Emenda 31
Iosif Matula

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-aċċellerazzjoni fir-restawr tal-
infrastruttura tal-enerġija eżistenti u fl-użu 
tal-infrastruttura l-ġdida hija essenzjali 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika dwar 
l-enerġija u l-klima tal-Unjoni, li huma li 
jiġi kkompletat is-suq intern tal-enerġija, li 
tiġi garantita s-sigurtà tal-provvista, 
speċjalment tal-gass u ż-żejt, li jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
b’20 %, li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli 
fil-konsum finali tal-enerġija jiżdied għal 
20 %, u li tinkiseb żieda ta’ 20 % fl-
effiċjenza fl-enerġija sal-2020. Fl-istess 
ħin, l-Unjoni għandha tipprepara l-
infrastruttura tagħha għad-
dekarbonizzazzjoni ulterjuri tas-sistema 
tal-enerġija fit-tul sal-2050.

(6) L-aċċellerazzjoni fir-restawr tal-
infrastruttura tal-enerġija eżistenti, fil-
finalizzazzjoni tax-xogħlijiet li qegħdin 
isiru u fl-użu tal-infrastruttura l-ġdida tal-
enerġija hija essenzjali biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-politika dwar l-enerġija u l-
klima tal-Unjoni, li huma li jiġi kkompletat 
is-suq intern tal-enerġija, li tiġi garantita s-
sigurtà tal-provvista, speċjalment tal-gass u 
ż-żejt, li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra b’20 %, li s-
sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum 
finali tal-enerġija jiżdied għal 20 %, u li 
tinkiseb żieda ta’ 20 % fl-effiċjenza fl-
enerġija sal-2020. Fl-istess ħin, l-Unjoni
għandha tipprepara l-infrastruttura tagħha 
għad-dekarbonizzazzjoni ulterjuri tas-
sistema tal-enerġija fit-tul sal-2050.

Or. ro

Emenda 32
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Minkejja l-eżistenza legali tiegħu, kif 
definit fid-Direttivi 2009/72/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni 
għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u 

(7) Minkejja l-eżistenza legali tiegħu, kif 
definit fid-Direttivi 2009/72/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni 
għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u 
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2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern tal-gass naturali, 
is-suq intern fl-enerġija għadu frammentat 
minħabba n-nuqqas ta’ interkonnessjonijiet 
bejn in-netwerks nazzjonali tal-enerġija. 
Madankollu, netwerks integrati fl-Unjoni 
kollha huma vitali biex jiżguraw suq 
integrat kompetittiv u li jiffunzjona tajjeb 
għall-promozzjoni tat-tkabbir, l-impjiegi u 
l-iżvilupp sostenibbli.

2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern tal-gass naturali, 
is-suq intern fl-enerġija għadu frammentat 
minħabba n-nuqqas ta’ interkonnessjonijiet 
bejn in-netwerks nazzjonali tal-enerġija. 
Madankollu, netwerks integrati fl-Unjoni 
kollha u l-użu ta' infrastruttura ta' grids 
intelliġenti li jippermettu effiċjenza 
enerġetika akbar u integrazzjoni ta' sorsi 
ta' enerġija rinnovabbli mqassma, huma 
vitali biex jiżguraw suq integrat 
kompetittiv u li jiffunzjona tajjeb għall-
promozzjoni tat-tkabbir effiċjenti fl-użu 
tar-riżorsi, l-impjiegi u l-iżvilupp 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 33
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-infrastruttura tal-enerġija tal-Unjoni 
għandha tiġi aġġornata għall-finijiet tal-
prevenzjoni ta’ diżastri naturali u kkawżati 
mill-bniedem, ta’ effetti negattivi tat-tibdil 
fil-klima u ta’ theddid għas-sigurtà tagħha 
u għall-finijiet taż-żieda fir-reżistenza 
kontrihom, speċjalment fir-rigward tal-
infrastruttura kritika Ewropea kif stabbilit 
fid-Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE tat-
8 ta’ Diċembru 2008 dwar l-
identifikazzjoni u l-indikazzjoni tal-
infrastruttura kritika Ewropea u l-
valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-
ħarsien tagħhom.

(8) L-infrastruttura tal-enerġija tal-Unjoni 
għandha tiġi aġġornata għall-finijiet tal-
prevenzjoni ta’ diżastri naturali u kkawżati 
mill-bniedem, ta’ effetti negattivi tat-tibdil 
fil-klima u ta’ theddid għas-sigurtà tagħha 
u għall-finijiet taż-żieda fir-reżistenza 
kontrihom b'arkitettura deċentralizzata li 
tiffavorixxi l-awtosuffiċjenza enerġetika 
tat-territorji lokali, speċjalment fir-rigward 
tal-infrastruttura kritika Ewropea kif 
stabbilit fid-Direttiva tal-
Kunsill 2008/114/KE tat-
8 ta’ Diċembru 2008 dwar l-
identifikazzjoni u l-indikazzjoni tal-
infrastruttura kritika Ewropea u l-
valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-
ħarsien tagħhom.

Or. en
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Emenda 34
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-fatt li r-reġjuni l-iktar imbiegħda 
jiddependu ħafna fuq il-fjuwils fossili 
importati joħloq spejjeż addizzjonali 
għoljin għat-tkabbir u l-iżvilupp 
ekonomiku tagħhom. Dawn ir-reġjuni 
għandhom rwol fil-laboratorji naturali 
għar-riżorsi rinnovabbli u l-elettriku u t-
trażmissjoni tal-gass naturali, u dan 
għandu jingħata spinta permezz ta’ 
proġetti ta’ interessi komuni mmirati lejn 
id-diversifikazzjoni tal-bażi tal-enerġija 
reġjonali u t-tisħiħ tas-sostenibbiltà u l-
effiċjenza fl-enerġija, biex b'hekk ikun 
faċilitat l-ilħuq tal-miri stabbiliti fl-
istrateġija Ewropa 2020.

Or. pt

Emenda 35
Iosif Matula

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-
regoli għall-iżvilupp fil-ħin u l-
interoperabbiltà tan-netwerks trans-
Ewropej tal-enerġija, bil-għan li jintlaħqu 
l-għanijiet tal-politika tal-enerġija skont it-
Trattat, jiġifieri dawk li jiġu żgurati l-
funzjonament tas-suq intern tal-enerġija u 
s-sigurtà tal-provvista fl-Unjoni, li jiġu 
promossi l-effiċjenza fl-enerġija u l-
iffrankar tal-enerġija u l-iżvilupp ta’ forom 

(13) Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-
regoli għall-iżvilupp fil-ħin u l-
interoperabbiltà tan-netwerks trans-
Ewropej tal-enerġija, bil-għan li jintlaħqu 
l-għanijiet tal-politika tal-enerġija skont it-
Trattat, jiġifieri dawk li jiġu żgurati l-
funzjonament tas-suq intern tal-enerġija u 
s-sigurtà tal-provvista fl-Unjoni, li 
titnaqqas id-dipendenza fuq l-
importazzjonijiet, li jiġu promossi l-
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ġodda u rinnovabbli tal-enerġija, u li tiġi
promossa l-interkonnessjoni tan-netwerks 
tal-enerġija. B’dawn l-għanijiet fil-mira 
tagħha, din il-proposta tikkontribwixxi għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
u ġġib magħha benefiċċji għall-Unjoni 
kollha f’termini ta’ kompetittività u 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

effiċjenza fl-enerġija u l-iffrankar tal-
enerġija u l-iżvilupp ta’ forom ġodda u 
rinnovabbli tal-enerġija, u li tiġi promossa 
l-interkonnessjoni tan-netwerks tal-
enerġija. B’dawn l-għanijiet fil-mira 
tagħha, din il-proposta tikkontribwixxi għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
u ġġib magħha benefiċċji għall-Unjoni 
kollha f’termini ta’ kompetittività u 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

Or. ro

Emenda 36
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13а) Bil-ħsieb li jinkisbu l-objettivi tal-
politika dwar l-enerġija, ir-Regolament 
għandu jħeġġeġ l-arranġamenti għall-
konsultazzjoni mal-entitajiet reġjonali 
involuti fil-proċess fl-istadju rilevanti tal-
proċess tal-ħruġ tal-permessi.

Or. bg

Emenda 37
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-identifikazzjoni ta’ proġetti ta’ 
interess komuni għandha tkun ibbażata fuq 
kriterji komuni, trasparenti u oġġettivi fid-
dawl tal-kontribut tagħhom għall-għanijiet 
tal-politika tal-enerġija. Għall-elettriku u l-
gass, il-proġetti proposti għandhom ikunu 

(15) L-identifikazzjoni ta’ proġetti ta’ 
interess komuni għandha tkun ibbażata fuq 
kriterji komuni, trasparenti u oġġettivi fid-
dawl tal-kontribut tagħhom għall-għanijiet 
tal-politika tal-enerġija. Għall-elettriku u l-
gass, il-proġetti proposti għandhom ikunu 
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parti mill-aħħar pjan disponibbli tal-
iżvilupp tan-netwerk għal għaxar snin. Il-
pjan għandu jikkunsidra b'mod partikolari 
l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-
4 ta' Frar rigward il-ħtieġa li jiġu integrati 
s-swieq periferali tal-enerġija.

parti mill-aħħar pjan disponibbli tal-
iżvilupp tan-netwerk għal għaxar snin. Il-
pjan għandu jikkunsidra b'mod partikolari 
l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-
4 ta' Frar rigward il-ħtieġa li jiġu integrati 
s-swieq periferali tal-enerġija u li tiġi 
stabbilita t-tnedija tal-infrastruttura ta' 
grids intelliġenti.

Or. en

Emenda 38
Karima Delli

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 prijoritarji 
strateġiċi tal-infrastruttura tal-enerġija u l-
qasam tematiku prijoritarju tal-użu tal-
grids intelliġenti. 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.

Or. en

Emenda 39
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-proġetti ta’ interess komuni 
għandhom jiġu implimentati mill-iktar fis 
possibbli u għandhom ikunu mmonitorjati 
u evalwati mill-qrib, filwaqt li l-piż 
amministrattiv tal-promoturi tal-proġetti 
għandu jinżamm f’livell minimu. Il-
Kummissjoni għandha tinnomina 
koordinaturi Ewropej għall-proġetti li 
jkunu qed jiffaċċjaw diffikultajiet 
partikolari.

(18) Il-proġetti ta’ interess komuni 
għandhom jiġu implimentati mill-iktar fis 
possibbli u għandhom ikunu mmonitorjati 
u evalwati mill-qrib, filwaqt li l-piż 
amministrattiv tal-promoturi tal-proġetti, 
partikolarment fir-rigward tal-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju, għandu jinżamm 
f’livell minimu. Il-Kummissjoni għandha 
tinnomina koordinaturi Ewropej għall-
proġetti li jkunu qed jiffaċċjaw 
diffikultajiet partikolari.

Or. de

Emenda 40
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-proġetti ta’ interess komuni 
għandhom jiġu implimentati mill-iktar fis 
possibbli u għandhom ikunu mmonitorjati 
u evalwati mill-qrib, filwaqt li l-piż 
amministrattiv tal-promoturi tal-proġetti 
għandu jinżamm f’livell minimu. Il-
Kummissjoni għandha tinnomina 
koordinaturi Ewropej għall-proġetti li 
jkunu qed jiffaċċjaw diffikultajiet 
partikolari.

(18) Il-proġetti ta’ interess komuni 
għandhom jiġu implimentati mill-iktar fis 
possibbli u għandhom ikunu mmonitorjati 
u evalwati mill-qrib, filwaqt li l-piż 
amministrattiv tal-promoturi tal-proġetti 
għandu jinżamm f’livell minimu. Il-
Kummissjoni għandha tinnomina 
koordinaturi Ewropej biex jassistu għall-
proġetti li jkunu qed jiffaċċjaw 
diffikultajiet partikolari sabiex jiġi evitat li 
jkunu kompromessi.

Or. ro

Emenda 41
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-proġetti ta’ interess komuni 
għandhom jingħataw “status prijoritarju” 
fil-livell nazzjonali, biex jiġi żgurat 
trattament amministrattiv rapidu. Il-
proġetti ta' interess komuni għandhom jiġu 
kkunsidrati mill-awtoritajiet kompetenti 
bħala li huma fl-interess pubbliku. L-
awtorizzazzjoni għandha tingħata għal 
proġetti li għandhom impatt negattiv fuq l-
ambjent abbażi ta’ raġunijiet ta’ interess 
pubbliku prevalenti, meta jintlaħqu l-
kundizzjonijiet kollha stipulati fid-
Direttivi 92/43/KE u 2000/60KE.

(20) Il-proġetti ta’ interess komuni 
għandhom jingħataw “status prijoritarju” 
fil-livell nazzjonali, biex jiġi żgurat 
trattament amministrattiv rapidu. Il-
proġetti ta' interess komuni għandhom jiġu 
kkunsidrati mill-awtoritajiet kompetenti 
bħala li huma fl-interess pubbliku. L-
awtorizzazzjoni għandha tingħata għal 
proġetti li għandhom impatt negattiv fuq l-
ambjent abbażi ta’ raġunijiet ta’ interess 
pubbliku prevalenti, biss meta jintlaħqu l-
kundizzjonijiet kollha stipulati fid-
Direttivi 92/43/KE u 2000/60KE. Hemm 
il-ħtieġa li jiġi identifikat, skont ġerarkija 
ta' importanza u fl-interess tal-
kosteffikaċja, fejn l-infrastruttura tista' 
tiġi minimizzata permezz ta' politiki dwar 
l-effiċjenza enerġetika, fejn infrastruttura 
nazzjonali u transkonfinali eżistenti tista' 
tittejjeb jew tiġi modernizzata u fejn tkun 
meħtieġa infrastruttura ġdida li tista' 
tinbena ħdejn l-infrastruttura eżistenti tal-
enerġija u t-trasport.

Or. en

Emenda 42
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-istabbiliment ta’ awtorità 
kompetenti waħda fil-livell nazzjonali li 
tintegra jew tikkoordina l-proċeduri kollha 
għall-għoti tal-permessi (“one-stop shop”) 
għandu jnaqqas il-kumplessità, iżid l-
effiċjenza u t-trasparenza u jgħin biex 
titjieb il-kooperazzjoni fost l-Istati Membri.

(21) L-istabbiliment ta’ awtorità 
kompetenti waħda fil-livell nazzjonali, li l-
entità li tieħu d-deċiżjonijiet tagħha 
għandha tinkludi maniġer delegat mill-
awtoritajiet reġjonali u tikkoordina l-
proċeduri kollha għall-għoti tal-permessi 
(“one-stop shop”) għandu jnaqqas il-
kumplessità, iżid l-effiċjenza u t-
trasparenza u jgħin biex titjieb il-
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kooperazzjoni fost l-Istati Membri.

Or. it

Emenda 43
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-istabbiliment ta’ awtorità 
kompetenti waħda fil-livell nazzjonali li 
tintegra jew tikkoordina l-proċeduri kollha 
għall-għoti tal-permessi (“one-stop shop”) 
għandu jnaqqas il-kumplessità, iżid l-
effiċjenza u t-trasparenza u jgħin biex 
titjieb il-kooperazzjoni fost l-Istati Membri.

(21) L-istabbiliment ta’ awtorità 
kompetenti waħda fil-livell nazzjonali li 
tintegra jew tikkoordina l-proċeduri kollha 
għall-għoti tal-permessi (“one-stop shop”) 
għandu jnaqqas il-kumplessità, iżid l-
effiċjenza u t-trasparenza u jgħin biex 
titjieb il-kooperazzjoni fost l-Istati Membri 
billi jiġu organizzati gruppi ta’ ħidma 
konġunti bejn dawn l-entitajiet 
kompetenti.

Or. ro

Emenda 44
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Meta jkunu qegħdin jiġu ppjanati d-
diversi netwerks trans-Ewropej għandha 
tingħata prijorità lill-integrazzjoni bejn 
in-netwerks tat-trasport, in-netwerks ta’ 
komunikazzjoni u n-netwerks tal-enerġija, 
sabiex jiġi garantit il-livell minimu ta’ 
involviment tal-awtoritajiet lokali, filwaqt 
li jiġu żgurat kemm jista’ jkun li l-
pjanijiet eżistenti u/jew imwarrba jerġgħu 
jintużaw, sabiex jitnaqqas għal minimu l-
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impatt soċjali, ekonomiku, ambjentali u 
finanzjarju u l-piż fuq l-awtoritajiet lokali.

Or. it

Emenda 45
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Minkejja l-eżistenza ta’ standards 
stabbiliti għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku 
fi proċeduri ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ 
natura ambjentali, jinħtieġu miżuri oħra 
biex jiġu żgurati l-ogħla standards
possibbli ta’ trasparenza u parteċipazzjoni 
tal-pubbliku fir-rigward tal-kwistjonjiet 
kollha relatati mal-proċess tal-għoti tal-
permessi għal proġetti ta’ interess komuni.

(22) Minkejja l-eżistenza ta’ standards 
stabbiliti għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku 
fi proċeduri ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ 
natura ambjentali, jinħtieġu miżuri oħra 
biex jiġu żgurati l-istandards minimi ta’ 
trasparenza u parteċipazzjoni tal-pubbliku 
jinkisbu fir-rigward tal-kwistjonjiet kollha 
relatati mal-proċess tal-għoti tal-permessi 
għal proġetti ta’ interess komuni.

Or. en

Emenda 46
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-infrastruttura tal-enerġija, b’mod 
speċjali meta tkun sostnuta u/jew 
supplimentata minn netwerks tat-trasport, 
għandha tkun ippjanata u finalizzata 
b’tali mod li jiġi żgurat li l-ebda transitu 
ta’ vetturi jew ferroviji li jittrasportu ż-żejt 
ġewwa jew fil-qrib ta’ żoni residenzjali, 
biex ikun evitat il-periklu għas-sigurtà tal-
abitanti.

Or. it
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Emenda 47
Luís Paulo Alves

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) L-investiment fl-infrastrutturi tal-
enerġija trans-Ewropea hu 
partikolarment importanti fid-dawl tal-
iżvilupp u l-potenzjal tal-ħolqien tal-
impjiegi. Minħabba, għalhekk, 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.

Or. pt

Emenda 48
Karima Delli

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 

(30) Il-proġetti ta’ interess komuni fl-
oqsma tal-elettriku u l-gass 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 
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“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 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.

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 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 49
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiffaċilita l-implimentazzjoni fil-ħin ta’ 
proġetti ta’ interess komuni billi jħaffef l-
għoti tal-permessi u jtejjeb il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku;

(b) jiffaċilita l-implimentazzjoni fil-ħin ta’ 
proġetti ta’ interess komuni billi jħaffef l-
għoti tal-permessi u jistabbilixxi rekwiżiti 
minimi għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku;

Or. en

Emenda 50
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
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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, it-trasport taż-żejt, 
jew il-ħżin tal-elettriku jew tal-gass, li jkun 
jinsab fl-Unjoni jew li jikkonettja lill-
Unjoni ma’ pajjiż jew pajjiżi terzi;

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost li "l-infrastruttura għat-trasport tas-CO2" titneħħa mit-test tal-proposta. 
Jekk tiġi adottata, l-Artikoli 3,4, 12, 15 u l-Annessi I, II u III jkollhom jiġu adattati kif xieraq.

Emenda 51
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. “proġett ta’ interess komuni” tfisser 
proġett li jkun meħtieġ għall-
implimentazzjoni tal-kurituri u l-oqsma 
prijoritarji tal-infrastruttura tal-enerġija 
stabbiliti fl-Anness I;

4. “proġett ta’ interess komuni” tfisser 
proġett li jkun meħtieġ għall-
implimentazzjoni tal-kurituri u l-oqsma 
prijoritarji tal-infrastruttura tal-enerġija 
stabbiliti fl-Anness I u li jistimula t-
tkabbir u l-impjiegi fir-reġjuni 
kkonċernati;

Or. fr

Emenda 52
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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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

Ġustifikazzjoni

Tressaq lejn tmiem l-artikolu sabiex dan tal-aħħar ikun jaqbel mal-iskeda attwali tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet

Emenda 53
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex il-Kummissjoni tidentifika 
proġetti ta’ interess komuni, hija għandha 
tistabbilixxi Grupp Reġjonali (“Grupp”), 
kif definit fit-Taqsima 1 tal-Anness III 
imsejjes fuq kull kuritur u qasam ta' 
prijorità u l-kopertura ġeografika rispettiva 
tagħhom kif stabbilit fl-Anness I.

2. Sabiex il-Kummissjoni tidentifika 
proġetti ta’ interess komuni, hija għandha 
tistabbilixxi Grupp Reġjonali (“Grupp”), 
kif definit fit-Taqsima 1 tal-Anness III 
imsejjes fuq kull kuritur u qasam ta' 
prijorità u l-kopertura ġeografika rispettiva 
tagħhom kif stabbilit fl-Anness I. Kull 
Grupp għandu jwettaq l-ammont ta’ 
xogħol tiegħu fuq il-bażi ta’ termini ta’ 
referenza miftiehma minn qabel.

Or. en

Emenda 54
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)



AM\901813MT.doc PE488.022v02-0018/78 AM\

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk, qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, il-gruppi jew l-entitajiet diġà 
eżistenti jkunu qegħdin jaħdmu fuq l-
għażla ta’ proġetti ta’ importanza 
sinifikanti għas-sistemi tal-enerġija 
Ewropea, il-Gruppi msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom iqisu kif xieraq ix-
xogħol li diġà sar f’dawn il-gruppi jew 
entitajiet. Kull meta gruppi jew entitajiet 
oħra diġà eżistenti jkunu ftiehmu minn 
qabel dwar proġetti jew listi ta’ proġetti ta’ 
importanza sinifikanti għall-UE, l-
informazzjoni dwar dawn il-proġetti jew 
il-listi għandha tintbagħat lill-Gruppi 
msemmija fil-paragrafu 2 u tkun il-bażi 
tal-proċess ta’ għażla tal-PCI.
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(5)(a) 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għad-drittijiet ta’ kwalunkwe promotur 
tal-proġett li jibgħat applikazzjoni għall-
għażla lill-membri tal-Grupp rispettiv 
bħala proġett ta’ interess komuni.

Or. en

Emenda 55
Lena Kolarska-Bobińska

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-

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 
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Istat/i Membru/i, li l-proġett ikun marbut 
mat-territorju tiegħu/tagħhom.

provviżorja tal-Istat/i Membru/i, li l-proġett 
ikun marbut mat-territorju tiegħu/tagħhom 
qabel l-inklużjoni tiegħu fil-lista finali 
proposta ppreżentata skont il-paragrafu 4.

Or. en

Emenda 56
Lena Kolarska-Bobińska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta proposta individwali għal proġett 
ma tingħatax l-approvazzjoni provviżorja 
mingħand wieħed mill-Istati Membri, l-
Istat Membru kkonċernat għandu jagħti 
spjega bil-miktub tal-oġġezzjoni tiegħu 
lill-Grupp. Wara li jħalli lill-promoturi 
tal-proġett jindirizzaw is-suġġett tal-
oġġezzjoni, il-Grupp jista’ jadotta, 
b'unanimità nieqes vot wieħed, l-
inklużjoni tal-proġett fil-lista proposta 
b’nota tal-oġġezzjoni.

Or. en

Emenda 57
Lena Kolarska-Bobińska

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-

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 erba’ xhur mid-data tal-wasla tal-
listi proposti ta’ proġetti ta’ interess 
komuni stabbiliti fl-ewwel subparagrafu 
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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.

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 taħt il-pjanijiet ta’ għaxar snin 
għall-iżvilupp tan-netwerk.

Or. en

Emenda 58
Lena Kolarska-Bobińska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Fuq il-bażi tal-listi reġjonali adottati 
mill-Gruppi, 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.

Or. en

(Ara Emenda 1)

Ġustifikazzjoni

Tressaq mill-Paragrafu 1 minħabba l-iskeda taż-żmien

Emenda 59
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Abbażi tad-deċiżjoni ta’ adozzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 
isiru parti integrali mill-pjanijiet ta’ 
investiment reġjonali rilevanti skont l-
Artikolu 12 tar-Regolamenti (KE) 
Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009 u tal-
pjanijiet nazzjonali ta’ għaxar snin għall-
iżvilupp rilevanti skont l-Artikolu 22 tad-
Direttivi 72/2009/KE u 73/2009/KE u
pjanijiet ta’ infrastruttura nazzjonali oħra 
kkonċernati, kif xieraq. Il-proġetti 
għandhom jingħataw l-ogħla prijorità 
possibbli f’kull wieħed minn dawn il-
pjanijiet..

7. Abbażi tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, 
il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 
isiru parti integrali mill-pjanijiet ta’ 
investiment reġjonali rilevanti skont l-
Artikolu 12 tar-Regolamenti (KE) 
Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009 u tal-
pjanijiet nazzjonali ta’ għaxar snin għall-
iżvilupp rilevanti skont l-Artikolu 22 tad-
Direttivi 72/2009/KE u 73/2009/KE u 
pjanijiet ta’ infrastruttura nazzjonali oħra 
kkonċernati, kif xieraq. Il-proġetti 
għandhom jingħataw l-ogħla prijorità 
possibbli f’kull wieħed minn dawn il-
pjanijiet..

Or. en

(Ara kif tressaq il-Paragrafu 1 għal wara l-Paragrafu 6)

Emenda 60
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-proġett juri vijabbiltà ekonomika, 
soċjali u ambjentali; kif ukoll

(b) il-benefiċċji potenzjali tal-proġett 
valutati skont il-kriterji speċifiċi rispettivi 
fil-paragrafu (2) jegħlbu l-ispejjeż; and

Or. en

Emenda 61
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c
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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 reġjun 
imbiegħed wieħed jew 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;

Or. pt

Emenda 62
Luís Paulo Alves

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, bl-eċċezzjoni tas-sistemi tal-
enerġija tal-gżejjer iżolati, 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;

Or. pt

Emenda 63
Karima Delli

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 

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

jew inkella billi jkun jinsab fit-territorju ta’ 
Stat Membru wieħed u jkollu impatt 
transkonfinali sinifikanti kif stabbilit fil-
punt 1 tal-Anness IV, bl-eċċezzjoni ta' 
proġetti li jaqgħu taħt il-kategorija 
stabbilita fil-punt 1(e) tal-Anness II;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-infrastruttura ta' grids intelliġenti m'għandhiex tinvolvi lil diversi Stati Membri biex tkun fl-
interess komuni.

Emenda 64
Karima Delli

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-proġett għandu 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għal 
żvilupp sostenibbli u mill-inqas wieħed 
mill-kriterji speċifiċi li ġejjin:

Or. en

Emenda 65
Lena Kolarska-Bobińska

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 
siti tal-ħżin;

– sostenibbiltà permezz ta’, fost oħrajn, it-
trażmissjoni tal-ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli f’ċentri tal-konsum ewlenin u 
siti tal-ħżin;



AM\901813MT.doc PE488.022v02-0024/78 AM\

MT

Or. en

Emenda 66
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– interoperabbiltà u operazzjoni ta’ sistema 
sigura;

– sigurtà tal-provvista, inter alia permezz 
ta' interoperabbiltà, u operazzjoni ta’ 
sistema sigura u affidabbli;

Or. en

Emenda 67
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- konnessjoni ta’ unitajiet ta’ ġenerazzjoni 
ġdida mal-grid, inkluż l-użu tal-enerġija 
rinnovabbli, biex tkun tista’ ssir l-
evakwazzjoni tal-enerġija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE qed tħabbat wiċċa ma’ sfida kbira fis-sostituzzjoni ta’ unitajiet tal-enerġija antiki li 
mhumiex effiċjenti u li ma jiffavorixxux l-ambjent eż. fjuwils fossili. Impjanti tal-enerġija 
ġodda se jiżdiedu madwar l-UE, anki fiż-żoni fejn il-grid mhijiex żviluppata biżżejjed jew 
teħtieġ li tiġi rinovata. Għalhekk, ir-regolament għandu joħloq inċentivi għall-investimenti 
f'impjanti tal-enerġija ġodda permezz tal-promozzjoni tal-iżvilupp tal-grids meħtieġa biex tiġi 
faċilitata l-konnessjoni mal-impjanti l-ġodda.

Emenda 68
Karima Delli
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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-proġett għandu 
jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-
żvilupp sostenibbli u għal mill-inqas 
wieħed mill-kriterji speċifiċi li ġejjin:

Or. en

Emenda 69
Lena Kolarska-Bobińska

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 permezz ta’, fost 
oħrajn, id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-
provvista, provvista ta’ kontropartijiet u 
rotot;

Or. en

Emenda 70
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

– kompetizzjoni, permezz ta’, fost oħrajn, 
id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-provvista u 
permezz tal-provvosta ta’ kontropartijiet u 
rotot;

Or. en
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Emenda 71
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– sigurtà tal-provvista li tnaqqas id-
dipendenza fuq sors wieħed jew rotta 
waħda ta’ provvista;

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhijiex ċara għaliex is-sigurtà tal-kriterji tal-provvista huma differenti fis-settur taż-żejt u 
tal-gass;

Emenda 72
Lena Kolarska-Bobińska

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-

4. Kull Grupp għandu jikklassifika l-
proġetti li jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-istess kurituri jew 
żoni ta’ prijorità. Kull Grupp għandu 
jiddetermina, fit-termini ta’ referenza 
tiegħu, metodu ta’ klassifikazzjoni u l-piż 
relattiv tal-kriterji stabbiliti fit-tieni 
subparagrafu u fil-paragrafu 2; għalhekk, 
il-klassifikazzjoni tista’ twassal għal 
aggruppament ġenerali tal-proġetti.
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sehem ta’ ġenerazzjoni minn riżorsi mhux 
spedibbli fiż-żona koperta minn dawn l-
utenti.

F’dan il-kuntest, u filwaqt li jiġu żgurati 
opportunitajiet indaqs għal proġetti li 
jinvolvu l-Istati Membri periferiċi, 
għandha tingħata l-attenzjoni dovuta:
(a) lill-urġenza ta’ kull wieħed mill-
proġetti proposti sabiex jintlaħqu l-
għanijiet tal-politika tal-enerġija tal-UE li 
huma l-integrazzjoni tas-suq u l-
kompetizzjoni, is-sostenibbiltà u s-sigurtà 
tal-provvista;
(b) l-għadd ta’ Stati Membri milquta minn 
kull proġett propost, u 
(c) l-kumplimentarjetà tiegħu fir-rigward 
ta’ proġetti oħra proposti.
Għall-proġetti ta’ “grids intelliġenti” li 
jaqgħu fil-kategorija stabbilita fil-punt 1(e) 
tal-Anness II, il-klassifikazzjoni għandha 
ssir għal dawk il-proġetti li jaffettwaw l-
istess żewġ Stati Membri, u 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.

Or. en

Emenda 73
Karima Delli

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 

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 
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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.

li huma l-ekonomija fl-użu tal-enerġija u 
l-effiċjenza enerġetika, iż-żieda tas-sehem 
ta' ġenerazzjoni rinnovabbli, l-
integrazzjoni u l-kompetizzjoni tas-suq, is-
sostenibbiltà u s-sigurtà tal-provvista, 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.

Or. en

Emenda 74
Lena Kolarska-Bobińska

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. 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. Dawn il-miżuri għandhom 
jittieħdu b’kooperazzjoni mill-qrib mal-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali rilevanti 
u l-operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni.

Or. en
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Emenda 75
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena wara s-
sena tal-għażla bħala proġett ta’ interess 
komuni skont l-Artikolu 4, il-promoturi ta' 
proġett għandhom jissottomettu rapport 
annwali, għal kull proġett li jaqa’ fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-
Anness II, lill-Aġenzija jew, għall-proġetti 
li jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 3 
u 4 tal-Anness II lill-Grupp rispettiv. Dan 
ir-rapport għandu jipprovdi dettalji dwar:

3. Sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena wara s-
sena tal-għażla bħala proġett ta’ interess 
komuni skont l-Artikolu 4, il-promoturi ta' 
proġett għandhom jissottomettu rapport 
annwali, għal kull proġett li jaqa’ fil-
kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-
Anness II, lill-Aġenzija jew, għall-proġetti 
li jaqgħu fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 3 
u 4 tal-Anness II lill-Grupp rispettiv. Ir-
rapport għandu jintbagħat ukoll lill-
awtoritajiet kompetenti kkonċernati 
msemmija fl-Artikolu 9. Dan ir-rapport 
għandu jipprovdi dettalji dwar:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni għandha tintbagħat ukoll lill-awtoritajiet kompetenti peress li huma, u 
mhux il-Gruppi jew l-ACER, huma assenjati r-rwol ta’ implimentazzjoni tal-permess ta’ dawn 
il-proġetti.

Emenda 76
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija jew il-Grupp rispettiv jistgħu  
jitolbu li r-rapport isir jew jiġi rieżaminat 
minn espert indipendenti estern qabel ma 
jintbagħat.

Or. en
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Emenda 77
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fi żmien tliet xhur mill-wasla tar-
rapporti annwali, l-Aġenzija għandha 
tissottometti lill-Gruppi rapport konsolidat 
għall-proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-
Anness II, li jevalwa l-progress miksub u 
jipproponi miżuri, fejn xieraq, biex 
jingħelbu d-dewmien u d-diffikultajiet li 
jinstabu. L-evalwazzjoni għandha tinkludi 
wkoll, skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 6(8) u (9) tar-Regolament (KE) 
Nru 713/2009, l-implimentazzjoni 
konsistenti tal-pjanijiet ta’ żvilupp tan-
netwerk fl-Unjoni fir-rigward tal-kurituri u 
l-oqsma tal-prijoritarji tal-infrastruttura tal-
enerġija stabbiliti fl-Anness I.

4. Fi żmien tliet xhur mill-wasla tar-
rapporti annwali, l-Aġenzija għandha 
tissottometti lill-Gruppi rapport konsolidat 
għall-proġetti ta’ interess komuni li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-
Anness II, li jevalwa l-progress miksub u 
jipproponi miżuri, fejn xieraq, biex 
jingħelbu d-dewmien u d-diffikultajiet li 
jinstabu. Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu 
sanzjonijiet għal dewmien żejjed ikkawżat 
minn promoturi tal-proġetti. L-
evalwazzjoni għandha tinkludi wkoll, skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(8) u (9) 
tar-Regolament (KE) Nru 713/2009, l-
implimentazzjoni konsistenti tal-pjanijiet 
ta’ żvilupp tan-netwerk fl-Unjoni fir-
rigward tal-kurituri u l-oqsma tal-
prijoritarji tal-infrastruttura tal-enerġija 
stabbiliti fl-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli wkoll li l-promoturi jiġu penalizzati għad-dewmien li jikkawżaw.

Emenda 78
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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 

6.  Jekk il-kostruzzjoni u l-ikkummissjonar 
ta’ proġett ta’ interess komuni jiddewwem,
meta mqabbel mal-pjan ta’ 
implimentazzjoni, ħlief għal raġunijiet 
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suffiċjenti: prevalenti li ma jistgħux jiġu kkontrollati 
mill-promotur tal-proġett:

Or. en

(Ara l-emendi għall-inċiżi; L-emendi kollha għal dan il-Paragrafu għandha ssir votazzjoni 
dwarhom en bloc)

Ġustifikazzjoni

L-emenda ttieħdet mill-pożizzjoni tal-Kunsill. Din l-emenda hi meħtieġa biex tikkjarifika s-
sejħa għal offerti pubbliċi jekk jiddewwem proġett. It-test oriġinali ma jistabbilixxix kif il-
Kummissjoni timplimenta proċess bħal dan. Barra minn hekk, hija l-awtorità kompetenti, 
mhux il-Kummissjoni, li għandha l-għarfien u l-kapaċità biex issib promotur ġdid.

Emenda 79
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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) Safejn il-miżuri msemmija fl-Artikolu 
22(7)(a), (b) jew (c) tad-Direttivi 
2009/72/KE u 2009/73/KE japplikaw 
skont il-liġijiet nazzjonali rispettivi, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-investiment isir.

Or. en

(Ara l-emenda għall-introduzzjoni tal-paragrafu; L-emendi kollha għal dan il-Paragrafu 
għandha ssir votazzjoni dwarhom en bloc)
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Emenda 80
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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) Jekk il-miżuri tal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali skont il-
paragrafu (6)(a) ma jkunux suffiċjenti 
biex jiżguraw li l-investiment isir, jew ma 
jkunux applikabbli, il-promotur ta’ proġett
ta’ dak il-proġett għandu jagħżel il-parti 
terza li tiffinanzja jew tikkostruwixxi l-
proġett. Il-promotur tal-proġett għandu 
jagħmel dan qabel id-dewmien, meta 
mqabbel mad-data tal-ikkummissjonar fil-
pjan ta’ implimentazzjoni, jaqbeż sentejn.

Or. en

(Ara l-emenda għall-introduzzjoni tal-paragrafu; L-emendi kollha għal dan il-Paragrafu 
għandha ssir votazzjoni dwarhom en bloc)

Emenda 81
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Jekk parti terza ma tintgħażilx fuq il-
bażi tal-punt (b), l-awtorità regolatorja 
nazzjonali jew l-Istat Membru għandu, fi 
żmien xahrejn, jaħtar il-parti terza biex 
tiffinanza jew tikkostruwixxi l-proġett li l-
promotur tal-proġett għandu jaċċetta.

Or. en

(Ara l-emenda għall-introduzzjoni tal-paragrafu. L-emendi kollha għal dan il-Paragrafu 
għandha ssir votazzjoni dwarhom en bloc)
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Emenda 82
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Jekk id-dewmien jaqbeż sentejn u 
xahrejn, meta mqabbel mad-data tal-
ikkummissjonar fil-pjan ta’ 
implimentazzjoni, l-awtorità kompetenti 
kkonċernata msemmija fl-Artikolu 9, 
tista’ toħroġ sejħa għal proposti miftuħa 
għal kwalunkwe promotur ta’ proġett biex 
jibni l-proġett skont l-iskeda ta’ żmien 
miftiehma. Għandha tingħata prijorità 
lill-promoturi ta’ proġett u lill-investituri 
mill-Istati Membri tal-Grupp Reġjonali 
fejn il-proġett rispettiv qed jiġi żviluppat. 
L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu jadottaw, bl-approvazzjoni tal-
Kummissjoni jekk tkun meħtieġa, 
inċentivi addizzjonali għal dawk adottati 
skont l-Artikolu 14 bħala parti mis-sejħa 
għal proposti.

Or. en

(Ara l-emenda għall-introduzzjoni tal-paragrafu. L-emendi kollha għal dan il-Paragrafu 
għandha ssir votazzjoni dwarhom en bloc)

Emenda 83
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) Meta jiġu applikati l-punti (c) jew (d), 
l-operatur tas-sistemi, li l-investiment 
ikun jinsab fiż-żona tiegħu, għandu 
jipprovdi lill-operatur(i) jew l-investitur(i) 
jew lill-parti terza li jkunu qed 
jimplimentaw proġett l-informazzjoni 
kollha meħtieġa għat-twettiq tal-
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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.

Or. en

(Ara l-emenda għall-introduzzjoni tal-paragrafu. L-emendi kollha għal dan il-Paragrafu 
għandha ssir votazzjoni dwarhom en bloc)

Emenda 84
Lena Kolarska-Bobińska

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:

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(6a), jekk:

Or. en

(Ara l-emenda [n+X], li tressaq l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 3)

Emenda 85
Lena Kolarska-Bobińska

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;

imħassar

Or. en
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Emenda 86
Karima Delli

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;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni fil-pjan ta' għaxar snin ta' żvilupp tan-netwerk ma għandhiex tkun kundizzjoni li 
trid tiġi sodisfatta sabiex il-proġett jitqies li għandu interess komuni. Il-bażi għall-għażla tal-
PCIs għandha tkun jekk il-proġetti jissodisfawx il-kriterji rilevanti kollha ta’ dan ir-
regolament u juru l-benefiċċji soċjoekonomiċi fil-perspettiva tal-UE kollha, mhux jekk ikunu 
parti tal-pjan ENTSO-Es.

Emenda 87
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proġetti, li jitneħħew mil-lista tal-Unjoni, 
jitilfu d-drittijiet u l-obbligi tagħhom li 
jirriżultaw minn dan ir-Regolament għal 
proġetti ta’ interess komuni. Dan l-artikolu 
ma għandux ikun ta’ preġudizzju għal 
kwalunkwe finanzjament tal-Unjoni 
mħallas lill-proġett qabel id-deċiżjoni li 
dan jitneħħa mil-lista.

Proġetti, li jitneħħew mil-lista tal-Unjoni, 
jitilfu d-drittijiet u l-obbligi tagħhom li 
jirriżultaw minn dan ir-Regolament għal 
proġetti ta’ interess komuni. Dan l-artikolu 
ma għandux ikun ta’ preġudizzju għal 
kwalunkwe finanzjament tal-Unjoni 
mħallas lill-proġett qabel id-deċiżjoni li 
dan jitneħħa mil-lista sakemm id-deċiżjoni 
tkun ibbażata fuq qerq volontarju skont il-
punt (c).

Or. en
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Emenda 88
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biss fil-każ li proġetti ta’ infrastruttura 
tal-enerġija li jgħaddu minn reġjuni 
periferiċi u/jew reġjuni gżira, ukoll għall-
iskop biex jforni lir-reġjuni tal-aħħar, 
dawn għandhom jitilfu l-istat tagħhom ta’ 
proġetti ta’ interess komuni, għalkemm ir-
rabtiet ta’ infrastruttura bejn dawn ir-
reġjuni u n-netwerk Ewropew għandhom 
jiġu żgurati fi kwalunkwe każ.

Or. it

Emenda 89
Lena Kolarska-Bobińska

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 tista’, bi qbil mal-Istat 
Membru kkonċernat, tagħżel koordinatur 
Ewropew għal perjodu massimu ta’ sena li 
jista’ jiġġedded darbtejn.

Or. en

Emenda 90
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippromwovi l-proġett(i) li għalih/hom 
ikun intgħażel bħala koordinatur Ewropew 
u jippromovi d-djalogu transkonfinali bejn 
il-promoturi ta’ proġett u l-partijiet 
interessati kollha kkonċernati;

(a) jippromwovi l-proġett(i) li għalih/hom 
ikun intgħażel bħala koordinatur Ewropew 
u jippromovi d-djalogu transkonfinali bejn 
il-promoturi ta’ proġett u l-partijiet 
interessati kollha kkonċernati, li jinkludu 
b’mod partikolari l-awtoritajiet reġjonali 
u lokali;

Or. de

Emenda 91
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippromwovi l-proġett(i) li għalih/hom 
ikun intgħażel bħala koordinatur Ewropew 
u jippromovi d-djalogu transkonfinali bejn 
il-promoturi ta’ proġett u l-partijiet 
interessati kollha kkonċernati;

(a) jippromwovi l-proġett(i) li għalih/hom 
ikun intgħażel bħala koordinatur Ewropew 
u jippromovi d-djalogu transkonfinali bejn 
il-promoturi ta’ proġett, l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, il-komunitajiet 
awtonomi u l-partijiet interessati kollha 
kkonċernati;

Or. it

Emenda 92
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jagħti parir lill-promoturi tal-proġetti 
rigward il-pakkett finanzjarju għall-
proġett;

Or. en
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Emenda 93
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 
jiġu allokati l-istatus tal-ogħla sinifikat 
nazzjonali possibbli u jiġu ttrattati bħala 
tali fil-proċeduri għall-għoti tal-permessi, 
fejn u bil-mod li dan it-trattament ikun 
previst fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
applikabbli għat-tip ta’ infrastruttura tal-
enerġija korrispondenti.

1. Il-proġetti ta’ interess komuni għandhom 
jiġu allokati l-istatus tal-ogħla sinifikat 
nazzjonali possibbli u jiġu ttrattati bħala 
tali fil-proċeduri għall-għoti tal-permessi, 
bit-tneħħija tal-ostakoli burokratiċi kollha 
li jxekklu l-implimentazzjoni mħaffa 
tagħhom, fejn u bil-mod li dan it-
trattament ikun previst fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali applikabbli għat-tip ta’ 
infrastruttura tal-enerġija korrispondenti.

Or. pt

Emenda 94
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-adozzjoni tal-lista ta’ proġetti ta’ 
interess komuni fl-Unjoni għandha 
tistabbilixxi l-interess pubbliku u n-
neċessità ta’ dawn il-proġetti fl-Istati 
Membri kkonċernati u għandha tiġi 
rikonoxxuta mill-partijiet kollha 
kkonċernati.

2. L-adozzjoni tal-lista ta’ proġetti ta’ 
interess komuni fl-Unjoni għandha 
tistabbilixxi l-interess pubbliku u n-
neċessità ta’ dawn il-proġetti fl-Istati 
Membri kkonċernati u għandha tiġi 
rikonoxxuta mill-partijiet kollha 
kkonċernati, li jinkludu b’mod partikolari 
l-awtoritajiet reġjonali u lokali u ċ-
ċittadini milquta minn dawn il-miżuri.

Or. de
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Emenda 95
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-adozzjoni tal-lista ta’ proġetti ta’ 
interess komuni fl-Unjoni għandha 
tistabbilixxi l-interess pubbliku u n-
neċessità ta’ dawn il-proġetti fl-Istati 
Membri kkonċernati u għandha tiġi 
rikonoxxuta mill-partijiet kollha 
kkonċernati.

2. L-adozzjoni tal-lista ta’ proġetti ta’ 
interess komuni fl-Unjoni għandha 
tistabbilixxi interess pubbliku ta’ dawn il-
proġetti fl-Istati Membri kkonċernati u 
għandha tiġi rikonoxxuta mill-partijiet 
kollha kkonċernati, b’mod partikolari mill-
awtoritajiet reġjonali.

Or. en

Emenda 96
Karima Delli

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 u l-
implimentazzjoni 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, u għandha 
ssegwi l-applikazzjoni tagħha.

Or. en

Emenda 97
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-impatti ambjentali 
indirizzati fl-Artikolu 6(4) tad-
Direttiva 92/43/KE u l-Artikolu 4(7) tad-
Direttiva 2000/60/KE, il-proġetti ta' 
interess komuni għandhom jiġu 
kkunsidrati li huma ta' interess pubbliku, 
u jistgħu jiġu kkunsidrati bħala "interest 
pubbliku prevalenti", sakemm il-
kundizzjonijiet previsti kollha f'dawn id-
Direttivi jiġu ssodisfati.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imħassar bħala mhux applikabbli.

Emenda 98
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk tkun meħtieġa l-opinjoni tal-
Kummissjoni skont id-Direttiva 92/43/KE, 
skont l-Artikolu 9, il-Kummissjoni u l-
awtorità kompetenti għandhom jiżguraw li 
d-deċiżjoni dwar l-"interess pubbliku 
prevalenti" ta' proġett tittieħed fil-limitu 
taż-żmien skont il-paragrafu 1.

Jekk tkun meħtieġa l-opinjoni tal-
Kummissjoni skont id-Direttiva 92/43/KE, 
skont l-Artikolu 9, il-Kummissjoni u l-
awtorità kompetenti għandhom jisfurzaw li 
jiżguraw li d-deċiżjoni dwar l-"interess 
pubbliku prevalenti" ta' proġett tittieħed fil-
limitu taż-żmien skont il-paragrafu 1 tal-
Artikolu 11.

Or. en

Emenda 99
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) skema integrata: id-deċiżjoni 
komprensiva meħuda mill-awtorità 
kompetenti hija l-unika deċiżjoni legalment 
vinkolanti li tirriżulta mill-proċedura 
statutorja għall-għoti tal-permessi. Meta 
awtoritajiet oħra jkunu kkonċernati mill-
proġett, skont il-leġizlazzjoni nazzjonali 
dawn jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom 
bħala input għall-proċedura li għandha tiġi 
kkunsidrata mill-awtorità kompetenti.

(a) skema integrata: id-deċiżjoni 
komprensiva meħuda mill-awtorità 
kompetenti hija l-unika deċiżjoni legalment 
vinkolanti li tirriżulta mill-proċedura 
statutorja għall-għoti tal-permessi. Meta 
awtoritajiet oħra jkunu kkonċernati mill-
proġett, skont il-leġizlazzjoni nazzjonali 
dawn għandhom jagħtu l-opinjoni 
tagħhom bħala input għall-proċedura li 
għandha tiġi kkunsidrata mill-awtorità 
kompetenti.

Or. en

Emenda 100
Karima Delli

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 
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 

(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 
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 rianaliżi sussegwenti 
tiżvela li d-deċiżjoni mhijiex ssostanzjata 
biżżejjed fir-rigward tal-evidenza 
ppreżentata mill-awtorità kkonċernata. L-
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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

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 u tqiegħed id-deċiżjoni u l-
ġustifikazzjoni, inkluża l-evidenza 
rilevanti, għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Or. en

Emenda 101
Lena Kolarska-Bobińska

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 jagħmlu 
ħilithom biex jiżguraw li appelli li 
jikkontestaw il-legalità sostantiva jew 
proċedurali ta’ deċiżjoni komprensiva jiġu 
ttrattati bl-iżjed mod effiċjenti possibbli, u 
jekk jingħataw prijorità fis-sistemi 
amministrattivi jew ġudizzjarji.

Or. en

Emenda 102
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-promotur ta’ proġett għandu jelabora u 
jissottometti, fi żmien tliet xhur mill-bidu 
tal-proċess għall-għoti tal-permessi skont 
il-paragrafu 1(a), kunċett dwar il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku lill-awtorità 
kompetenti. L-awtorità kompetenti 
għandha titlob modifiki jew tapprova l-
kunċett tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku fi 

3. Il-promotur ta’ proġett għandu jelabora u 
jissottometti, fi żmien tliet xhur mill-bidu 
tal-proċess għall-għoti tal-permessi skont 
il-paragrafu 1(a) tal-Artikolu 11, kunċett 
dwar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku lill-
awtorità kompetenti. L-awtorità 
kompetenti għandha titlob modifiki jew 
tapprova l-kunċett tal-parteċipazzjoni tal-
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żmien xahar. Il-kunċett għandu mill-inqas 
jinkludi l-informazzjoni speċifikata fil-
punt 3 tal-Anness VI.

pubbliku fi żmien xahar. Il-kunċett għandu 
mill-inqas jinkludi l-informazzjoni 
speċifikata fil-punt 3 tal-Anness VI. Il-
promotur tal-proġett għandu jinforma lill-
awtorità kompetenti dwar kwalunkwe 
tibdil sinifikanti ta’ kunċett approvat, 
liema awtorità tista’ titlob xi modifiki.

Or. en

Emenda 103
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

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). 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 żewġ konsultazzjonijiet 
pubbliċi għandhom jitwettqu 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. L-ewwel konsultazzjoni 
għandha titwettaq sa l-ewwel sitt xhur tal-
proċedura ta' qabel l-applikazzjoni. Il-
konsultazzjoni pubblika għandha tinforma
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, l-għażliet tekniċi differenti
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 
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tieħu d-deċiżjoni komprensiva.

Or. en

Emenda 104
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għal proġetti li x’aktarx ikollhom 
impatti negattivi transkonfinali sinifikanti 
fi Stat Membru wieħed jew iżjed tal-
viċinat, fejn ikunu applikabbli l-Artikolu 7 
tad-Direttiva 85/337/KEE u l-Konvenzjoni 
Espoo, l-informazzjoni rilevanti għandha 
tkun disponibbli għall-awtorità kompetenti 
tal-Istat(i) Membru/i tal-viċinat. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat(i) Membru/i tal-viċinat 
għandha tindika jekk tixtieqx tipparteċipa 
fil-proċeduri ta’ konsultazzjoni pubblika 
rilevanti.

6. Għal proġetti li x’aktarx ikollhom 
impatti negattivi transkonfinali sinifikanti 
fi Stat Membru wieħed jew iżjed tal-
viċinat, fejn ikunu applikabbli l-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2001/42/KE, l-Artikolu 7 tad-
Direttiva 85/337/KEE, jew il-Konvenzjoni 
Espoo, l-informazzjoni rilevanti għandha 
tkun disponibbli għall-awtorità kompetenti 
tal-Istat(i) Membru/i tal-viċinat. L-awtorità 
kompetenti tal-Istat(i) Membru/i tal-viċinat 
għandha tindika jekk tixtieqx tipparteċipa 
fil-proċeduri ta’ konsultazzjoni pubblika 
rilevanti.

Or. en

Emenda 105
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn dan, il-promoturi ta’ proġett 
għandhom jippubblikaw l-informazzjoni 
rilevanti permezz ta’ mezzi ta’ 
informazzjoni xierqa oħra, li għalihom il-
pubbliku għandu jkollu aċċess liberu.

Barra minn dan, il-promoturi ta’ proġett 
għandhom jippubblikaw l-informazzjoni 
rilevanti permezz ta’ mezzi ta’ 
informazzjoni xierqa oħra, li għalihom il-
pubbliku għandu jkollu aċċess liberu. Din 
għandha tinkludi, b’konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat, l-ippubblikar fil-ġurnali l-
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iktar importanti, fir-reġjuni u l-ibliet dwar 
ir-rotot possibbli tal-proġett, bi qbil mal-
punt 4a tal-Anness VI.

Or. en

Emenda 106
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 107
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Emenda 108
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-awtoritajiet, il-partijiet interessati, u l-
pubbliku li x’aktarx ikun ikkonċernat;

(b) l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, il-
partijiet interessati, u l-pubbliku li x’aktarx 
ikun ikkonċernat;

Or. pt
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Emenda 109
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-awtoritajiet, il-partijiet interessati, u l-
pubbliku li x’aktarx ikun ikkonċernat;

(b) l-awtoritajiet, il-partijiet interessati, u l-
pubbliku li għandhom ikunu kkonċernati;

Or. it

Emenda 110
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-awtoritajiet, il-partijiet interessati, u l-
pubbliku li x’aktarx ikun ikkonċernat;

(b) l-awtoritajiet reġjonali rilevanti, il-
partijiet interessati, u l-pubbliku li x’aktarx 
ikun ikkonċernat;

Or. bg

Emenda 111
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-istadji individwali tal-proċedura u t-
tul taż-żmien tagħha;

(c) l-istadji individwali tal-proċedura, it-tul 
taż-żmien tagħha u l-investiment marbut 
magħha;

Or. pt
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Emenda 112
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 113
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien xahar mill-wasla tal-fajl tal-
applikazzjoni, l-awtorità kompetenti 
għandha, jekk ikun meħtieġ, tagħmel
talbiet ulterjuri għal informazzjoni nieqsa li 
għandha tiġi sottomessa mill-promotur ta’ 
proġett, li jista’ jindirizza biss is-suġġetti 
identifikati fid-deskrizzjoni dettaljata tal-
applikazzjoni. Fi żmien xahar mill-wasla 
tal-fajl tal-applikazzjoni kompluta, l-
awtorità kompetenti għandha taċċetta l-
applikazzjoni bil-miktub. 
Sussegwentament, talbiet għal 
informazzjoni addizzjonali jistgħu jsiru 
jekk ikunu ġustifikati minn ċirkostanzi 
ġodda u spjegati kif dovut mill-awtorità 
kompetenti.

5. Fi żmien xahar mill-wasla tal-fajl tal-
applikazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti, 
anke fil-livell reġjonali għandhom, jekk 
ikun meħtieġ, jagħmlu talbiet ulterjuri għal 
informazzjoni nieqsa jew insuffiċjenti li 
għandha tiġi sottomessa mill-promotur ta’ 
proġett, li tista’ tikkonċerna informazzjoni 
dettaljata dwar is-suġġetti li mhux 
neċessarjament ġew identifikati fid-
deskrizzjoni dettaljata tal-applikazzjoni. Fi 
żmien xahar mill-wasla tal-fajl tal-
applikazzjoni kompluta, l-awtorità 
kompetenti għandha taċċetta l-
applikazzjoni bil-miktub. 
Sussegwentament, talbiet għal 
informazzjoni addizzjonali jistgħu jsiru 
jekk ikunu ġustifikati minn ċirkostanzi 
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ġodda u spjegati kif dovut mill-awtorità 
kompetenti.

Or. it

Emenda 114
Giommaria Uggias

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) 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(b’kunsiderazzjoni xierqa tal-impatt 
negattiv fit-tul ta’ sollievi ta' transitu), u 
għandhom jitħallsu mill-utenti tan-
netwerks permezz ta’ tariffi għall-aċċess 
għan-netwerks.

Or. it

Emenda 115
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) valutazzjoni tal-impatt tal-investiment 
fir-reġjuni individwali kopruti mill-
proġett, li jispeċifikaw kif l-infrastrutturi 
għandhom jgħinu biex tikber il-
kompetittività tagħha. 

Or. pt
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Emenda 116
Lena Kolarska-Bobińska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-adozzjoni tal-ewwel netwerks ta’ 
pjanijiet ta’ żvilupp għall-ewwel għaxar 
snin ibbażati fuq metodoloġija msejsa fuq 
l-Artikolu 12(7) punt(a), għandhom 
jinkludu verżjoni aġġornata tar-riżultati 
tal-analiżi ta’ kost-benefiċċju tal-ENTSO 
bbażati fuq l-kwalukwe żvilupp sa mill-
pubblikazzjoni tiegħu. Il-promotur(i) 
jistgħu jinkludu ukoll il-kummenti 
tagħhom għar-riżultati tal-analiżi għall-
kostbenefiċċju tal-ENTSO jew għal dejta 
addizzjonali li mhijiex kopruta mill-
analiżi tal-ENTSO

Or. en

Emenda 117
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 118
Giommaria Uggias
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) regoli għall-provvista ta’ ritorn 
addizzjonali fuq il-kapital investit għall-
proġett;

imħassar

Or. it

Emenda 119
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kwalunkwe miżura oħra li hija 
meqjusa meħtieġa u xierqa.

imħassar

Or. it

Emenda 120
Lena Kolarska-Bobińska

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, li ħadet deċiżjoni 
dwar il-provviżjoni ta’ inċentivi 
addizzjonali, għandha tippubblika l-
metodoloġija tagħha u l-kriterji użati għall-
evalwazzjoni ta’ investimenti fi proġetti 
tal-elettriku u l-gass u r-riskji akbar li 
jieħdu huma.

Or. en
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Emenda 121
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 122
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ma tagħmilx sens li l-pajpijiet taż-żejt jiġu esklużi mill-appoġġ finanzjarju.

Emenda 123
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 124
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



AM\901813MT.doc PE488.022v02-0054/78 AM\

MT

vijabbiltà kummerċjali tagħhom.

Or. bg

Emenda 125
Karima Delli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Proġetti li effettivament 
jikkontribwixxu għall-effiċjenza 
enerġetika u l-integrazzjoni ta' 
produzzjoni mqassma ta' enerġija 
rinnovabbli għandhom jingħataw tal-
anqas żewġ terzi tal-appoġġ finanzjarju 
disponibbli għal proġetti għall-
infrastruttura tal-enerġija.

Or. en

Emenda 126
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-mod li bih l-awtoritajiet reġjonali 
huma nvoluti fl-implimentazzjoni tal-
proġetti, b’enfasi partikolari fuq il-
parteċipazzjoni attiva tagħhom fl-istadji li 
fihom isiru l-investimenti fir-reġjuni 
kkonċernati.

Or. pt

Emenda 127
Karima Delli
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Informazzjoni dwar il-lista attwali ta' 
proġetti prijoritarji, ħarsa ġenerali lejn l-
istadji tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
kif ukoll id-dati u l-aġendi għal-laqgħat 
tal-gruppi reġjonali, flimkien mal-
pubblikazzjoni sussegwenti tal-minuti u 
ta' kull deċiżjoni meħuda għandha tkun 
ippubblikata.

Or. en

Emenda 128
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) informazzjoni ġenerali, aġġornata 
regolarment, inkluża informazzjoni 
ġeografika, għal (inkluż GIS print-outs), 
mapep u informazzjoni soċjali u 
ekonomika dwar iż-żoni kkonċernati 
(speċjalment dawk relatati mal-
popolazzjoni) kull proġett ta’ interess 
komuni;

Or. it

Emenda 129
Nuno Teixeira

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

(ca) il-fondi allokati mħallsa mill-Unjoni 
għal kull proġett ta’ interess komuni; 

Or. pt

Emenda 130
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) il-mod li bih l-awtoritajiet reġjonali 
jiġu involuti fl-implimentazzjoni tal-
proġetti, b’enfasi partikolari dwar il-
parteċipazzjoni attiva fl-istadji li fihom 
isiru l-investimenti magħmula fir-reġjuni 
kkonċernati;

Or. pt

Emenda 131
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc)  żviluppi rigward l-investimenti diġà 
mwettqa u ostakoli possibbli għal proġetti 
ta’ interess komuni li jistgħu jipprevjenu 
l-implimentazzjoni normali tagħhom 
skont l-iskadenzi miftiehma mal-
awtoritajiet kompetenti.

Or. pt
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Emenda 132
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Emenda 133
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 134
Nuno Teixeira
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Interkonnessjoni fir-reġjuni 
ultraperiferiċi (‘POSEI Ors –
ELETTRIKU’) sostenibilità reġjonali jew 
effiċjenza fl-enerġija imtejba, b’mod 
partikolari biex jintegraw l-elettriku mis-
sorsi tal-enerġija rinnovabbli.
Stati Membri kkonċernati: dawk kollha 
b’reġjuni ultrapreiferiċi.

Or. pt

Emenda 135
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Kuritur tal-Gass għar-Reġjuni 
Ultraperiferiċi (‘POSEI Ors – GASS’) 
infrastruttura li tiffaċilità t-trażmissjoni 
tal-gass fir-reġjuni ultraperiferiċi, biex 
tissaħħaħ id-diversifikazzjoni tal-provvista 
tal-gass.
Stati Membri kkonċernati: dawk kollha 
b’reġjuni ultraperiferiċi.

Or. pt

Emenda 136
Karima Delli

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 11 – parti introduttorja



AM\901813MT.doc PE488.022v02-0059/78 AM\

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 137
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 138
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) OTTIMIZZAZZJONI 
TAS_SISTEMI TAL-ENERĠIJA 
GĦALL-GŻEJJER

Or. pt
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Emenda 139
Luís Paulo Alves

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) sistemi riversibbli ta’ pump storage 
marbutin mal-isfruttament tal-enerġija 
ġeotermali, b’mod partikolari f’sistemi 
gżira iżolati.

Or. pt

Emenda 140
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Anness 3 – parti 1 – punt 1 – parti introduttorja

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, 
awtoritajiet reġjonali u lokali, 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.

Or. de

Emenda 141
Giommaria Uggias
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Proposta għal regolament
Anness 3 – parti 1 – punt 2 – parti introduttorja

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 (inkluż kwalukwe reġjun jew 
komunità awtonoma involuti fil-proġett), 
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.

Or. it

Emenda 142
Karima Delli

Proposta għal regolament
Anness 3 – parti 1 – punt 1 – parti introduttorja

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-

(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, 
awtoritajiet lokali u reġjonali, 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 u partijiet interessati rilevanti 
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prijoritajiet rilevanti indikati fl-Anness 1, 
kif ukoll il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-
ENTSO tal-Elettriku.

oħra, inklużi produtturi, operaturi tas-
sistemi ta' distribuzzjoni, fornituri u 
organizzazzjonijiet ambjentali u 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
konsumaturi, ikkonċernati minn kull 
waħda mill-prijoritajiet rilevanti indikati fl-
Anness 1, kif ukoll il-Kummissjoni, l-
Aġenzija u l-ENTSO tal-Elettriku.

Or. en

Emenda 143
Giommaria Uggias

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

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 (inkluż kwalunkwe reġjun jew 
komunità regolatorja involuta fil-proġett), 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, operaturi 
ta’ sistema tat-trażmissjoni li jaqdu l-
obbligu tagħhom li jikkooperaw f’livell 
reġjonali f’konformità mal-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2009/73/KE u l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009 u 
promoturi ta’ proġetti kkonċernati minn 
kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti 
indikati fl-Anness I, kif ukoll il-
Kummissjoni, l-Aġenzija u l-ENTSO tal-
Gass.

Or. it

Emenda 144
Karima Delli

Proposta għal regolament
Anness 3 – parti 1 – punt 1 – paragrafu 1
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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, 
awtoritajiet lokali u reġjonali, operaturi ta’ 
sistema tat-trażmissjoni li jaqdu l-obbligu 
tagħhom li jikkooperaw f’livell reġjonali 
f’konformità mal-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2009/73/KE u l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009 u 
promoturi ta’ proġetti kkonċernati minn 
kull waħda mill-prijoritajiet rilevanti 
indikati fl-Anness I, kif ukoll il-
Kummissjoni, l-Aġenzija u l-ENTSO tal-
Gass.

Or. en

Emenda 145
Giommaria Uggias

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Emenda 146
Karima Delli
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Proposta għal regolament
Anness 3 – parti 1 – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 147
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Promoturi ta’ proġetti u l-Aġenzija 
filwaqt li jgawdu d-drittijiet l-oħrajn bħala 
membri ta’ Grupp, ma għandhomx 
iżommu d-drittijiet tal-vot u jistgħu 
jattendu biss għall-adozzjoni finali tal-
lista proposta għal sottomissjoni skont l-
Artikolu 3(4) bħala osservaturi.

Or. en

Emenda 148
Karima Delli

Proposta għal regolament
Anness 3 – parti 1 – punt 3



AM\901813MT.doc PE488.022v02-0065/78 AM\

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 149
Karima Delli

Proposta għal regolament
Anness 3 – parti 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Kull Grupp għandu jikkonsulta l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
partijiet interessati rilevanti, inklużi l-
produtturi, l-operaturi ta' sistema ta’ 
distribuzzjoni, il-fornituri, il-konsumaturi u 
organizzazzjonijiet tal-protezzjoni 
ambjentali. Il-Grupp għandu jorganizza 
seduti jew konsultazzjonijiet meta jkun 
rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tiegħu. Il-
Grupp għandu jinforma lill-pubbliku 
regolarment u b’mod komprensiv dwar l-
istat u r-riżultat tad-deliberazzjonijiet 
tiegħu u jorganizza smigħ jew 
konsultazzjoni qabel ma jressaq il-lista 
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proposta tiegħu kif imsemmi fl-
Artikolu 3(4).

Or. en

Emenda 150
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness 3 – parti 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Kull Grupp għandu jikkonsulta l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
partijiet interessati rilevanti, inklużi l-
produtturi, l-operaturi ta' sistema ta’ 
distribuzzjoni, il-fornituri u għall-kompiti 
stabbiliti fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 3, 
organizzazzjonijiet tal-protezzjoni 
ambjentali. Il-Grupp jista’ jorganizza 
seduti jew konsultazzjonijiet meta jkun 
rilevanti għat-twettiq tal-kompiti tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żball fit-test.

Emenda 151
Lena Kolarska-Bobińska

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-

(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-
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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.

implimentazzjoni tal-prijoritajiet stabbiliti 
fl-Anness I, l-issodisfar tal-kriterji rilevanti 
definiti fl-Artikolu 4, u kwalunkwe 
informazzjoni oħra rilevanti għall-
evalwazzjoni tal-proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żball fit-test.

Emenda 152
Karima Delli

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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni fil-pjan ta' għaxar snin ta' żvilupp tan-netwerk ma għandhiex tkun kundizzjoni li 
trid tiġi sodisfatta sabiex il-proġett jitqies li għandu interess komuni. Il-bażi għall-għażla tal-
PCIs għandha tkun jekk il-proġetti jwettqux bis-sħiħ il-kriterji rilevanti ta’ dan ir-regolament 
u jekk jurux il-benefiċċji soċjo-ekonomiċi suffiċjenti f’perspettiva madwar l-UE, u mhux jekk 
humiex parti mill-pjan tal-ENTSO-Es.

Emenda 153
Nuno Teixeira
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Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Emenda 154
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għat-trażmissjoni tal-gass, il-proġett 
għandu jkun jikkonċerna investiment fil-
kapaċitajiet ta’ flussi fid-direzzjoni opposta 
jew jibdel il-kapaċità ta’ trażmissjoni tal-
gass fil-fruntiera/i tal-Istat Membru 
kkonċernat b’mill-inqas 10 % meta 
mqabbla mas-sitwazzjoni qabel l-
ikkummissjonar tal-proġett;

(c) għat-trażmissjoni tal-gass, il-proġett 
għandu jkun jikkonċerna investiment fil-
kapaċitajiet ta’ flussi fid-direzzjoni opposta 
jew jibdel il-kapaċità ta’ trażmissjoni tal-
gass fil-fruntiera/i tal-Istat Membru 
kkonċernat b’mill-inqas 10 % meta 
mqabbla mas-sitwazzjoni qabel l-
ikkummissjonar tal-proġett, jew 
investiment magħmul f’reġjun 
ultraperiferiku;

Or. pt

Emenda 155
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Emenda 156
Nuno Teixeira

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 
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 jew reġjun ultraperiferiku, 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. pt

Emenda 157
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 158
Karima Delli

Proposta għal regolament
Anness 4– punt 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) is-sostenibbiltà għandha titkejjel bil-
valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-
infrastruttura tal-grids tal-elettriku;

Or. en

Emenda 159
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 3 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 160
Karima Delli

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 bil-
valutazzjoni tal-impjant ambjentali tal-
infrastruttura u bħala l-kontribut ta’ 
proġett biex jitnaqqsu l-emissjonijiet, tiġi 
appoġġjata r-riżerva ta’ ġenerazzjoni tal-
elettriku rinnovabbli jew għal 
trasportazzjoni ta’ elettriku għal gass u 
bijogass, filwaqt li jiġu kkunsidrati it-
tibdiliet mistennija fil-kundizzjonijiet 
klimatiċi.

Or. en

Emenda 161
Karima Delli

Proposta għal regolament
Anness 4– punt 5 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) is-sostenibbiltà għandha tiġi 
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vvalutata abbażi tal-prestazzjoni 
ambjentali u l-effiċjenza tat-trażmissjoni 
u l-impatt ambjentali tal-infrastruttura.

Or. en

Emenda 162
Karima Delli

Proposta għal regolament
Anness 5 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 163
Karima Delli

Proposta għal regolament
Anness 5 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

l-akkademiċi u l-organizzazzjonijiet 
ambjentali, u għandha ssir pubblika. Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-dejta kummerċjali 
meħtieġa mingħand partijiet terzi meta 
applikabbli.

Or. en

Emenda 164
Karima Delli

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

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

Or. en

Emenda 165
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 
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tal-iżvilupp tan-netwerk għal għaxar snin 
fl-elettriku, hija għandha tikkunsidra b'mod 
partikolari l-impatti tal-proġett f'dawn li 
ġejjin:

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

Ġustifikazzjoni

Żball fit-test.

Emenda 166
Karima Delli

Proposta għal regolament
Anness 5 – punt 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-ispejjeż futuri għal investiment ta’ 
ġenerazzjoni u trażmissjoni ġdid fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett;

(c) L-ispejjeż futuri għal investiment ta’ 
ġenerazzjoni u trażmissjoni ġdid fuq iċ-
ċiklu tal-ħajja tekniku tal-proġett, bi 
previżjonijiet tal-ispejjeż futuri bbażati fuq 
il-miri tal-Unjoni u filwaqt li l-perkors ta' 
dekarbonizzazzjoni tas-sistema tal-
enerġija tagħha jkun implimentat 
b'suċċess;

Or. en

Emenda 167
Karima Delli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea)  it-telf nett jew il-gwadann nett tas-
servizzi tal-ekosistema.

Or. en
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Emenda 168
Karima Delli

Proposta għal regolament
Anness 5 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) L-operaturi ta’ sistema tat-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni għandhom 
jiskambjaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-elaborazzjoni tal-metodoloġija, 
inkluż l-immudellar rilevanti tan-netwerk u 
s-suq. Kull operatur ta’ sistema tat-
trażmissjoni jew id-distribuzzjoni li jiġbor 
informazzjoni għan-nom ta’ operaturi oħra 
ta’ sistema tat-trażmissjoni jew tad-
distribuzzjoni għandu jagħti lura r-riżultati 
tal-ġbir tad-dejta lill-operaturi ta’ sistema 
tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni li jkunu 
qed jipparteċipaw. Għall-mudell komuni 
għas-suq u għan-netwerk tal-elettriku u tal-
gass stabbilit fil-paragrafu 8 tal-Artikolu 
12, is-sett ta' input ta' dejta msemmi fil-
punt 1 għandu jkopri s-snin n+10, n+20, 
n+30 u n+40, u l-mudell għandu jinkludi
valutazzjoni sħiħa tal-impatti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali, b'mod partikolari l-
inklużjoni ta' spejjeż esterni bħal dawk 
relatati mal-gwadann nett jew it-telf nett 
tas-servizzi tal-ekosistema, mal-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u 
l-emissjonijiet tat-tniġġis konvenzjonali 
tal-arja jew is-sigurtà tal-provvista.

Or. en

Emenda 169
Lena Kolarska-Bobińska, Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 170
Michael Theurer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 171
Karima Delli

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 172
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness 6 - punt 3 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-miżuri previsti; (b) il-miżuri previsti, inkluż il-postijiet 
ġenerali u d-dati proposti għal laqgħat 
iddedikati;

Or. en

Emenda 173
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-laqgħat dedikati msemmija fil-punt 
4 punt (c) ta’ dan l-anness għandu jseħħ 
f’post i fi żmien li jippermetti l-
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parteċipazzjoni tal-ikbar numru ta’ 
parteċipanti interessati. L-awtorità 
kompetenti tista’ tirrikjedi promoturi ta’ 
proġett biex jiffaċilitaw l-attendenza tal-
parteċipanti interessanti li inkella ma 
jkunux jistgħu jattendu minħabba 
raġunijiet finanzjarju jew għal raġunijiet 
oħrajn.

Or. en


