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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni u japprezza l-karattru komprensiv tagħha fil-
provvediment ta’ regolament għall-proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea, 
speċjalment b’referenza għal proġetti ta’ interess komuni. B’mod iktar notevoli, ir-Rapporteur 
jilqa’ l-miżuri mmirati lejn is-simplifikazzjoni u t-tħaffif tal-proċess tal-ħruġ ta’ permessi u 
jħeġġeġ li l-adozzjoni tiegħu ssir applikabbli wkoll għal raġunijiet ta’ żvilupp ta’ proġetti tal-
infrastruttura tal-enerġija mhux transkonfinali.

Ir-rapport jagħmel enfasi fuq id-dimensjoni reġjonali tal-infrastruttura tal-enerġija, filwaqt li 
jitqies b’mod partikolari l-impatt dirett fuq iċ-ċittadini li ta' spiss ma jiġix ikkumpensat mir-
riżultati pożittivi antiċipati tal-proġett f'termini ta' sigurtà tal-enerġija, sostenibbiltà, jew 
effiċjenza tal-infrastruttura. Għalhekk, ir-rwol tal-awtoritajiet reġjonali għandu jiġi meqjus fi 
stadji speċifiċi tal-proċedura tal-ħruġ ta’ permessi, sabiex dawk l-iktar milquta jkollhom l-
opportunità li jinfluwenzaw il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet. Barra minn hekk, il-proċess 
ta' konsultazzjonijiet pubbliċi rilevanti għandu jkun magħqud fil-livell tal-UE.

Barra minn hekk, il-proposta għandha toħloq bilanċ xieraq bejn il-kriterji tal-kost-effiċjenza, 
li hi kruċjali mil-lat tal-intraprendituri privati li fl-aħħar mill-aħħar jiffinanzjaw, jiżviluppaw u 
jimmaniġjaw l-infrastruttura tal-enerġija, u l-prerekwiżiti għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja 
mill-Faċilità “Nikkollegaw l-Ewropa”. Fil-każ tal-aħħar, emendi xierqa tressqu sabiex jiġu 
definiti ċ-ċirkostanzi fejn l-interess pubbliku u l-benefiċċju tal-konsumaturi jiġġustifikaw 
finanzjament addizzjonali bla detriment għall-prinċipju tal-kompetittività.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jipproponi trattament usa’ tal-proġetti tal-infrastruttura tal-
gass b’sens ta’ inklużjoni tal-elementi neċessarji tagħhom kollha fil-lista tal-eliġibilità sabiex 
tinkiseb konsistenza teknika u jiġi faċilitat l-operat bla xkiel ta’ kurituri tal-gass kruċjali 
madwar l-Ewropa.

Fl-opinjoni tar-Rapporteur, is-simpliċità proċedurali flimkien mal-inklużjoni tal-partijiet 
interessati għandhom ikunu prinċipji ġenerali ta’ gwida ta’ żvilupp tal-infrastruttura tal-
enerġija trans-Ewropea.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Dan ir-Regolament jistabbilixxi r- (13) Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-
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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 
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

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 
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 
Sabiex jinkisbu dawn l-objettivi, il-
proposta tippromwovi l-konsultazzjonijiet 
mal-awtoritajiet reġjonali li huma 
impenjati fil-proċess biex jiġu rranġati fl-
istadju rilevanti tal-proċedura tal-ħruġ 
tal-permess.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Barra minn hekk, l-Istati Membri 
huma mħeġġa biex japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-proċess tal-ħruġ ta’ 
permessi għal proġetti ta’ interess komuni 
għal proġetti tal-infrastruttura tal-
enerġija fejn ikun rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa jużaw l-aqwa prattiki Ewropej għal proġetti oħrajn 
ukoll sabiex tingħata spinta lill-effiċjenza tal-infrastruttura meħtieġa u tiġi prevenuta l-
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konġestjoni u tiġi evitata l-introduzzjoni ta’ sistema b’żewġ livelli.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. “infrastruttura tal-enerġija” tfisser 
kwalunkwe tagħmir fiżiku ddiżinjat biex 
jippermetti t-trażmissjoni u d-distribuzzjoni 
tal-elettriku jew gass, jew faċilitajiet ta' 
riċeviment, ħżin u rigassifikazzjoni jew 
dekompressjoni għal gass naturali 
likwifikat (LNG), 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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-infrastruttura tal-enerġija għall-gass tinkludi terminals LNG; għal konsistenza mal-
kategoriji fl-Anness II l-Artikolu 1, id-definizzjoni għandha tiġi adattata biex jittieħed kont ta’ 
dan.

Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. 'analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż ta’ 
sistema tal-enerġija’ tfisser valutazzjoni 
mwettqa f'livell aggregat madwar l-
Unjoni bħala bażi għall-għażla ta’ 
proġetti ta’ interess komuni skont l-
objettivi tat-TYNDP kif definit fl-Artikolu 
8 tar-Regolament (KE) 715/2009.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Ir-regolament jirreferi għal diversi valutazzjonijiet, analiżi u analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż 
(CBA). Jeħtieġ li ssir kjarifika u definizzjoni.  Is-CBA għandha ssir f’livell aggregat u mhux 
kull proġett għalih.

Proġetti ta’ infrastruttura tal-gass huma bbażati fuq impenji sodi, jiġifieri mill-partijiet tas-
suq bħala riżultat tal-ittestjar tas-suq jew minn awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Għal dawn 
il-proġetti, diġà bbażati fuq impenji sodi, analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż għal proġetti 
individwali tidduplika ħafna mix-xogħol.

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– is-sigurtà tal-provvista;

Or. en

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-integrazzjoni ta’ faċilitajiet ippjanati 
tal-ġenerazzjoni tal-kurrent fin-netwerk, 
b’enfasi speċjali fuq is-sorsi rinnovabbli 
tal-enerġija;

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk l-ikkummissjonar ta’ proġett ta’ 
interess komuni jiddewwem b’iżjed minn 

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

sentejn meta mqabbel mal-pjan ta’ 
implimentazzjoni mingħajr ġustifikazzjoni 
suffiċjenti, ħlief għal raġunijiet prevalenti 
li ma jistgħux jiġu kkontrollati mill-
promotur tal-proġett:

Or. en

Emenda 8

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, speċjalment minn awtoritajiet 
reġjonali rilevanti affettwati minn tali 
proġetti.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – 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 x’aktarx ikun ikkonċernat, 
b’enfasi partikolari fuq l-identifikazzjoni 
tal-awtoritajiet reġjonali rilevanti li 
għandhom jiġu kkonsultati;

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta promotur ta’ proġett jieħu riskji 
akbar għall-iżvilupp, il-kostruzzjoni, l-
operat jew il-manutenzjoni ta’ proġett ta' 
interess komuni li jaqa' taħt il-kategoriji 
stabbiliti fil-punti 1 u 2 tal-Anness II, 
minbarra għall-proġetti ta' ħżin tal-elettriku 
ppumpjat bl-ilma (hydro-pumped 
electricity storage projects), meta mqabbla 
mar-riskji li jittieħdu normalment minn 
proġett ta’ infrastruttura komparabbli, u 
meta dawn ir-riskji ma jkunux koperti 
b’eżenzjoni skont l-Artikolu 36 tad-

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

Direttiva 2009/73/KE jew l-Artikolu 17 
tar-Regolament (KE) Nru 714/2009, u billi 
jitqiesu l-ispejjeż futuri antiċipati għall-
konsumaturi tal-enerġija, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw 
li jingħataw inċentivi xierqa lil dak il-
proġett fl-applikazzjoni tal-Artikolu 37(8) 
tad-Direttiva 2009/72/KE, l-Artikolu 41(8) 
tad-Direttiva 2009/73/KE, l-Artikolu 14 
tar-Regolament (KE) Nru 714/2009, u l-
Artikolu 13 tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2009.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) kwalunkwe miżura oħra li hija meqjusa 
meħtieġa u xierqa, inkluża l-mitigazzjoni 
tar-riskju ta’ spejjeż operattivi ogħla tal-
proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija 
implimentati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi faċilitat il-proċess tal-investment għall-intraprendituri privati impenjati bl-
iżvilupp ta’ proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija, il-lista tal-inċentivi disponibbli 
m’għandhiex tkun limitata għal dawk speċifikati fl-Artikolu 14.3 u għandha tkopri wkoll ir-
riskju ta’ spejjeż operattivi ogħla antiċipati wara li jiġu implimentati l-proġetti 
infrastrutturali.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel żewġ kriterji għal proġetti b'interess komuni mniżżla fl-Artikolu 15.2 diġà huma 
kumplessi biżżejjed biex jippermettu għażla ġusta u maħsuba. Għalhekk, deċiżjoni tal-
allokazzjoni ta’ spejjeż transkonfinali ma għandhiex tikkostitwixxi kriterju obbligatorju.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ewwel żewġ kriterji għal proġetti b'interess komuni mniżżla fl-Artikolu 15.2 diġà huma 
kumplessi biżżejjed biex jippermettu għażla ġusta u maħsuba. Għalhekk, deċiżjoni tal-
allokazzjoni ta’ spejjeż transkonfinali ma għandhiex tikkostitwixxi kriterju obbligatorju.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel żewġ kriterji għal proġetti b'interess komuni mniżżla fl-Artikolu 15.2 diġà huma 
kumplessi biżżejjed biex jippermettu għażla ġusta u maħsuba. Għalhekk, deċiżjoni tal-
allokazzjoni ta’ spejjeż transkonfinali ma għandhiex tikkostitwixxi kriterju obbligatorju.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-proġett ikun irċieva deċiżjoni tal-
allokazzjoni ta’ spejjeż transkonfinali skont 
Artikolu 13 jew, għal proġetti li jkunu 
rċevew eżenzjoni skont l-Artikolu 36 tad-
Direttiva 2009/73/KE jew l-Artikolu 17 
tar-Regolament (KE) Nru 714/2009, 
opinjoni mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali kompetenti u l-Aġenzija dwar il-

(c) bħala alternattiva, il-proġett ikun 
irċieva deċiżjoni tal-allokazzjoni ta’ spejjeż 
transkonfinali skont Artikolu 13 jew, għal 
proġetti li jkunu rċevew eżenzjoni skont l-
Artikolu 36 tad-Direttiva 2009/73/KE jew 
l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 714/2009, opinjoni mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali kompetenti u l-
Aġenzija dwar il-vijabbiltà kummerċjali 
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vijabbiltà kummerċjali tal-proġett. tal-proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel żewġ kriterji għal proġetti b'interess komuni mniżżla fl-Artikolu 15.2 diġà huma 
kumplessi biżżejjed biex jippermettu għażla ġusta u maħsuba. Għalhekk, deċiżjoni tal-
allokazzjoni ta’ spejjeż transkonfinali ma għandhiex tikkostitwixxi kriterju obbligatorju.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) links għal siti elettroniċi tal-proġetti 
stabbiliti mill-promoturi tal-proġetti.

Or. en
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ xi kurituri tal-gass għandha tiġi formulata mill-ġdid sabiex jiġi inkluż kull 
tip ta’ infrastruttura (il-ħżin taħt l-art u t-terminals LNG jiġu indirizzati wkoll minn dan ir-
Regolament) u tkun newtrali. B’mod iktar ġenerali, hu fundamentali li l-investimenti li jistgħu 
jkunu meħtieġa għat-tisħiħ tal-kapaċità transkonfinali, bħaż-żieda fil-flessibbiltà tas-sistema, 
ma jiġux esklużi.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ xi kurituri tal-gass għandha tiġi formulata mill-ġdid sabiex jiġi inkluż kull 
tip ta’ infrastruttura (il-ħżin taħt l-art u t-terminals LNG jiġu indirizzati wkoll minn dan ir-
Regolament) u tkun newtrali. B’mod iktar ġenerali, hu fundamentali li l-investimenti li jistgħu 
jkunu meħtieġa għat-tisħiħ tal-kapaċità transkonfinali, bħaż-żieda fil-flessibbiltà tas-sistema, 
ma jiġux esklużi.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar
(“SGC”): infrastruttura tal-gass biex 
issaħħaħ id-diversifikazzjoni tal-provvista 
tal-gass mill-Baċir tal-Kaspju, l-Asja 
Ċentrali, il-Lvant Nofsani u l-Baċir 
Mediterranju tal-Lvant lill-Unjoni; 

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ xi kurituri tal-gass għandha tiġi formulata mill-ġdid sabiex jiġi inkluż kull 
tip ta’ infrastruttura (il-ħżin taħt l-art u t-terminals LNG jiġu indirizzati wkoll minn dan ir-
Regolament) u tkun newtrali. B’mod iktar ġenerali, hu fundamentali li l-investimenti li jistgħu 
jkunu meħtieġa għat-tisħiħ tal-kapaċità transkonfinali, bħaż-żieda fil-flessibbiltà tas-sistema, 
ma jiġux esklużi.
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Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 rilevanti mill-Istati 
Membri kkonċernati kollha, 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. en

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-proġetti relatati mal-gass li jaqgħu 
fil-kategoriji stabbiliti fil-punt 2 tal-
Anness II, kull Grupp għandu jkun 
magħmul minn rappreżentanti tal-Istati 
Membri, awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
operaturi ta’ sistema tat-trażmissjoni li 
jaqdu l-obbligu tagħhom li jikkooperaw 
f’livell reġjonali f’konformità mal-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/73/KE u l-
Artikolu 12 tar-Regolament (KE) 

(1) 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 reġjonali rilevanti mill-Istati 
Membri kkonċernati kollha, operaturi ta’ 
sistema tat-trażmissjoni li jaqdu l-obbligu 
tagħhom li jikkooperaw f’livell reġjonali 
f’konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva 
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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.

2009/73/KE u l-Artikolu 12 tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009, l-
operaturi tal-infrastruttura kkonċernati 
kollha u l-organizzazzjonijiet rispettivi li 
jirrapreżentawhom 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

Ġustifikazzjoni
Ir-regolament propost għandu jagħraf ir-rwol tat-terminals LNG u l-ħżin taħt l-art fil-
provvista tal-flessibbiltà għas-suq intern tal-enerġija. B’hekk, l-operaturi LNG u tal-ħżin 
għandu jkollhom status uffiċjali bħala partijiet interessati fil-proċess ta’ għażla PCI u l-
Analiżi tal-Benefiċċji u l-Ispejjeż; għalhekk dawn l-operaturi tal-infrastrutturi u l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom (GIE) għandu jkollhom status uffiċjali bħala 
partijiet interessati fil-kompożizzjoni tal-Gruppi peress li dan jirrappreżenta lill-operaturi 
LNG u tal-ħżin li huma wkoll promoturi tal-proġetti.

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza t-terminals LNG għandhom jiġu inklużi peress li huma msemmija wkoll fil-
punt 2 tal-Anness II.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) Il-partijiet interessati milquta minn 
proġett ta’ interess komuni, inklużi 
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali 
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-
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promotur ta’ proġett.

Or. en


