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Emenda 1117
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fil-
livell tal-Unjoni permezz tal-ENTSO għall-
Elettriku sabiex jiġu promossi l-
ikkompletar u l-funzjonament tas-suq 
intern tal-elettriku u l-kummerċ 
transkonfinali u biex tiġi żgurata l-aħjar 
ġestjoni, it-tħaddim koordinat u l-
evoluzzjoni teknika soda tan-netwerk 
Ewropew ta’ trażmissjoni tal-elettriku.

1. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fil-
livell tal-Unjoni permezz tal-ENTSO għall-
Elettriku sabiex jiġu promossi l-
ikkompletar u l-funzjonament tas-suq 
intern tal-elettriku u l-kummerċ 
transkonfinali u biex tiġi żgurata l-aħjar 
ġestjoni, it-tħaddim koordinat u l-
evoluzzjoni teknika soda tan-netwerk 
Ewropew ta’ trażmissjoni tal-elettriku taħt 
is-superviżjoni tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intrinsikament marbuta mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament ACER, kif 
ukoll ma' diversi dispożizzjonijiet dwar il-funzjonijiet ta' monitoraġġ u ta' kontroll tal-
Aġenzija f'dan ir-Regolament, bħal pereżemepju fl-Artikolu 29 jew 19(6).

Emenda 1118
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu 
skont id-dritt tal-UE, l-ENTSO għall-
Elettriku għandu jaġixxi fl-interess 
Ewropew, indipendentement mill-interessi 
nazzjonali individwali jew mill-interessi 
nazzjonali tal-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u għandu jikkontribwixxi 
għall-kisba effiċjenti u sostenibbli tal-
objettivi stabbiliti fil-qafas ta’ politika 
għall-enerġija u l-klima li jkopri l-perjodu 

2. Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu 
skont id-dritt tal-UE, l-ENTSO għall-
Elettriku għandu jaġixxi fl-interess 
Ewropew, indipendentement mill-interessi 
nazzjonali individwali jew mill-interessi 
nazzjonali tal-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u għandu jikkontribwixxi 
għall-kisba effiċjenti u sostenibbli tal-
objettivi stabbiliti fil-qafas ta’ politika 
għall-enerġija u l-klima li jkopri l-perjodu 
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mill-2020 sal-2030, b’mod partikolari billi 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni 
effiċjenti tal-elettriku ġġenerat mis-sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli u għaż-żieda fl-
effiċjenza tal-enerġija.

mill-2020 sal-2030, b’mod partikolari billi 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni 
effiċjenti tal-elettriku ġġenerat mis-sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli u għaż-żieda fl-
effiċjenza tal-enerġija. B'mod partikolari, 
għandu jiżgura li l-mobilizzazzjoni ta' 
riżorsi umani mill-operaturi nazzjonali 
tas-sistemi ta' trażmissjoni ma toħloqx 
sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess. L-
Aġenzija għandha tkun responsabbli 
għall-monitoraġġ tal-konformità tal-
ENTSO għall-Elettriku mal-prinċipji 
deskritti f'dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li dan ir-Regolament jagħti kompiti eżistenti u ġodda lill-ENTSO-E (pereżempju skont 
l-Artikolu 27), it-trasparenza u r-responsabbiltà tal-korp għandhom jiżdiedu biex ikun żgurat 
li l-funzjonijiet jitwettqu indipendentement mill-interessi nazzjonali jew kummerċjali.

Emenda 1119
Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu 
skont id-dritt tal-UE, l-ENTSO għall-
Elettriku għandu jaġixxi fl-interess 
Ewropew, indipendentement mill-interessi 
nazzjonali individwali jew mill-interessi 
nazzjonali tal-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u għandu jikkontribwixxi 
għall-kisba effiċjenti u sostenibbli tal-
objettivi stabbiliti fil-qafas ta’ politika 
għall-enerġija u l-klima li jkopri l-perjodu 
mill-2020 sal-2030, b’mod partikolari billi 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni 
effiċjenti tal-elettriku ġġenerat mis-sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli u għaż-żieda fl-
effiċjenza tal-enerġija.

2. Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu 
skont id-dritt tal-UE, l-ENTSO għall-
Elettriku għandu jaġixxi fl-interess 
Ewropew, indipendentement mill-interessi 
nazzjonali individwali jew mill-interessi 
nazzjonali tal-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u għandu jikkontribwixxi 
għall-kisba effiċjenti u sostenibbli tal-
objettivi stabbiliti fil-qafas ta’ politika 
għall-enerġija u l-klima li jkopri l-perjodu 
mill-2020 sal-2030, b’mod partikolari billi 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni 
effiċjenti tal-elettriku ġġenerat mis-sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli flimkien mal-ħżin tal-
enerġija u r-rispons tad-domanda u għaż-
żieda fl-effiċjenza tal-enerġija.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-ENTSO-E huwa wkoll li jiżgura li jiġu żviluppati u implimentati sorsi ta' 
flessibbiltà għall-benefiċċju tas-sistema.

Emenda 1120
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu 
skont id-dritt tal-UE, l-ENTSO għall-
Elettriku għandu jaġixxi fl-interess 
Ewropew, indipendentement mill-interessi 
nazzjonali individwali jew mill-interessi 
nazzjonali tal-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u għandu jikkontribwixxi 
għall-kisba effiċjenti u sostenibbli tal-
objettivi stabbiliti fil-qafas ta’ politika 
għall-enerġija u l-klima li jkopri l-perjodu 
mill-2020 sal-2030, b’mod partikolari billi 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni 
effiċjenti tal-elettriku ġġenerat mis-sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli u għaż-żieda fl-
effiċjenza tal-enerġija.

2. Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu 
skont id-dritt tal-UE, l-ENTSO għall-
Elettriku għandu jaġixxi fl-interess 
Ewropew, indipendentement mill-interessi 
nazzjonali individwali jew mill-interessi 
nazzjonali tal-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u għandu jikkontribwixxi 
għall-kisba effiċjenti u sostenibbli tal-
objettivi stabbiliti fil-qafas ta’ politika 
għall-enerġija u l-klima li jkopri l-perjodu 
mill-2020 sal-2030, b’mod partikolari billi 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni 
effiċjenti tal-elettriku ġġenerat mis-sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli flimkien mar-rispons 
tad-domanda u l-ħżin tal-enerġija u għaż-
żieda fl-effiċjenza tal-enerġija.

Or. en

Emenda 1121
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jelabora kodiċijiet tan-netwerk fl-
oqsma stabbiliti fl-Artikolu 55(1) bil-għan 
li jinkisbu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 
25;

(a) jelabora kodiċijiet tan-netwerk 
għad-dettalji tekniċi ta' atti leġiżlattivi tal-
Unjoni li jipprovdu l-qafas politiku 
ġenerali bil-għan li jinkisbu l-objettivi 
stipulati fl-Artikolu 25;
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Or. en

Emenda 1122
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jelabora kodiċijiet tan-netwerk fl-
oqsma stabbiliti fl-Artikolu 55(1) bil-għan 
li jinkisbu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 
25;

(a) jikkontribwixxi għall-elaborazzjoni 
ta' kodiċijiet tan-netwerk fl-oqsma 
stabbiliti fl-Artikolu 55(1) bil-għan li 
jinkisbu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 25;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mal-artikoli dwar il-kodiċijiet tan-netwerk u r-rwoli għad-DSOs, 
b'mod partikolari fl-Artikolu 54 ta' dan ir-Regolament.

Emenda 1123
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kull sentejn jadotta u jippubblika 
pjan ta’ żvilupp tan-netwerk fuq perjodu 
ta’ għaxar snin mhux vinkolanti għall-
Unjoni (pjan ta’ żvilupp tan-netwerk għall-
Unjoni kollha);

(b) kull sentejn jadotta u jippubblika 
pjan ta’ żvilupp tan-netwerk fuq perjodu 
ta’ għaxar snin mhux vinkolanti għall-
Unjoni (pjan ta’ żvilupp tan-netwerk għall-
Unjoni kollha), abbażi ta' mudellar u 
kalkoli indipendenti taħt is-superviżjoni 
tal-Aġenzija, filwaqt li suppożizzjonijiet, 
kriterji u indikaturi jiġu definiti minn miri 
minquxa fid-dritt tal-UE, fosthom dwar il-
kapaċità ta' interkonnessjoni u l-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra;il-pjan għandu jinkludi 
possibilitajiet differenti, b'mod partikolari 
l-adozzjoni qawwija ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli u xenarju li jipprevedi 
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effiċjenza għolja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet huma marbuta intrinsikament mal-Artikoli 19(6) u 29 ta' dan ir-
Regolament, kif ukoll ma' leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

Emenda 1124
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiddefinixxi l-metodoloġija għall-
kalkolu ta' rekwiżiti futuri għall-
flessibbiltà tas-sistema;

Or. en

Emenda 1125
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiddefinixxi l-metodoloġija għall-
kalkolu ta' rekwiżiti futuri għall-
flessibbiltà tas-sistema;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet huma marbuta intrinsikament mal-Artikoli 19(6) u 29 ta' dan ir-
Regolament, kif ukoll ma' leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

Emenda 1126
Claude Turmes
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) jiddefinixxi gwida għall-
istabbiliment ta' miri u trajettorji għall-
iżvilupp tar-rispons tad-domanda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet huma marbuta intrinsikament mal-Artikoli 19(6) u 29 ta' dan ir-
Regolament, kif ukoll ma' leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

Emenda 1127
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) jiddefinixxi gwida għall-
istabbiliment ta' miri u trajettorji għall-
iżvilupp tar-rispons tad-domanda;

Or. en

Emenda 1128
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jadotta qafas għall-kooperazzjoni u 
l-koordinazzjoni bejn iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali;

(e) jadotta qafas għall-kooperazzjoni u 
l-koordinazzjoni bejn il-koordinaturi
reġjonali tas-sigurtà;

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat.L-adozzjoni 
tagħha toħloq il-ħtieġa ta' tibdil 
korrispondenti fit-test kollu).
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Or. en

Emenda 1129
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jadotta qafas għall-kooperazzjoni u 
l-koordinazzjoni bejn iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali;

(e) jadotta qafas għall-kooperazzjoni u 
l-koordinazzjoni bejn l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ENTSO (Elettriku) għandu jikkoordina bl-aħjar mod possibbli l-kooperazzjoni bejn l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni.

Emenda 1130
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jadotta proposta li tidefinixxi r-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema kopert 
minn kull ċentru operazzjonali reġjonali;

imħassar

Or. en

Emenda 1131
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) jistandardizza, b'kooperazzjoni 
mal-entità tal-UE għad-DSO, formati u 
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protokolli tad-dejta rilevanti biex 
jiffaċilita l-iskambju transkonfinali tad-
dejta;

Or. en

Emenda 1132
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) jikkoopera mal-entità tal-UE 
għad-DSO u jadotta l-aħjar prassi dwar l-
operat u l-ippjanar koordinati tas-sistemi
ta' trażmissjoni u ta' distribuzzjoni, 
inklużi kwistjonijiet bħall-iskambju ta' 
dejta bejn operaturi u l-koordinazzjoni 
tar-riżorsi ta' enerġija distribwiti;

Or. en

Emenda 1133
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) jippromwovi d-diġitalizzazzjoni 
tas-sistemi ta' trażmissjoni biex jiġu 
żgurati, inter alia, l-akkwist u l-użu 
effiċjenti ta' dejta f'ħin reali u s-
substazzjonijiet intelliġenti;

Or. en

Emenda 1134
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin
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Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) jippromwovi l-ġestjoni tad-dejta, 
iċ-ċibersigurtà u l-protezzjoni tad-dejta 
b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti 
u l-entitajiet regolati;

Or. en

Emenda 1135
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt jc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jc) jiżviluppa rispons tad-domanda 
b'kooperazzjoni mad-DSOs.

Or. en

Emenda 1136
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ENTSO għall-Elettriku għandu 
jirrapporta lill-Aġenzija dwar in-
nuqqasijiet identifikati rigward l-
istabbiliment u l-prestazzjoni taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali.

2. L-ENTSO għall-Elettriku għandu 
jirrapporta lill-Aġenzija dwar in-
nuqqasijiet identifikati rigward l-
istabbiliment u l-prestazzjoni taċ-ċentri ta' 
koordinazzjoni reġjonali.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en



PE610.740v01-00 12/127 AM\1134739MT.docx

MT

Emenda 1137
Miroslav Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-preparazzjoni tal-proposti skont 
il-kompiti msemmija fl-Artikolu 27(1) , l-
ENTSO għall-Elettriku għandu jwettaq 
proċess estensiv ta’ konsultazzjoni, fi 
stadju bikri, u b’mod miftuħ u trasparenti, 
li jkun jinvolvi lill- partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha u, b’mod partikolari, lill-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
partijiet ikkonċernati kollha konformement 
mar-regoli ta’ proċedura msemmija fl-
Artikolu 26. Dik il-konsultazzjoni għandha 
tinvolvi wkoll lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u awtoritajiet nazzjonali oħrajn, 
lill-impriżi ta’ forniment u ġenerazzjoni, 
lill-utenti tas-sistema, inklużi l-klijenti, lill-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni, 
inklużi l-assoċjazzjonijiet tal-industrija 
rilevanti, lill-korpi tekniċi u lill-pjattaformi 
ta’ partijiet ikkonċernati. Il-konsultazzjoni 
għandu jkollha l-għan li tidentifika l-
opinjonijiet u l-proposti tal-partijiet 
rilevanti kollha waqt il-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet.

1. Fil-preparazzjoni tal-proposti skont 
il-kompiti msemmija fl-Artikolu 27(1) l-
ENTSO għall-Elettriku għandu jwettaq 
proċess estensiv ta’ konsultazzjoni, fi 
stadju bikri, u b’mod miftuħ u trasparenti, 
li jkun jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha u, b’mod partikolari, lill-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
partijiet ikkonċernati kollha konformement 
mar-regoli ta’ proċedura msemmija fl-
Artikolu 26. Dik il-konsultazzjoni għandha 
tinvolvi wkoll lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u awtoritajiet nazzjonali oħrajn, 
lill-impriżi ta’ forniment u ġenerazzjoni, 
lill-utenti tas-sistema, inklużi l-klijenti u r-
rappreżentanti tagħhom, lill-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, inklużi l-
assoċjazzjonijiet tal-industrija rilevanti, 
lill-korpi tekniċi u lill-pjattaformi ta’ 
partijiet ikkonċernati. Il-konsultazzjoni 
għandu jkollha l-għan li tidentifika l-
opinjonijiet u l-proposti tal-partijiet 
rilevanti kollha waqt il-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet.
Kunsill Konsultattiv Indipendenti ta' 
rappreżentanti tal-partijiet ikkonċernati, 
b'mod partikolari l-utenti tas-sistema u l-
klijenti finali, għandu jiġi stabbilit biex 
jipprovdi pariri indipendenti lill-Bord tal-
ENTSO għall-Elettriku dwar:
(a) l-elaborazzjoni ta' kodiċijiet tan-
netwerk kif stabbilit fl-Artikolu 27(1)(a)(i) 
u pjanijiet ta' żvilupp għall-Unjoni kollha 
kif stabbilit fl-Artikolu 27(1)(b)
(b) il-programm ta' ħidma annwali kif 
stabbilit fl-Artikolu 27(1)(h) u
(c) ir-rapport annwali kif stabbilit fl-
Artikolu 27(1)(i).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Tenħtieġ enfasi akbar fil-proċess ta' konsultazzjoni tal-partijiet ikkonċernati biex jiġi żgurat li 
l-investimenti joffru l-akbar valur għall-konsumaturi.Il-proċess irid iqis ir-riżorsi limitati u l-
għarfien espert tekniku ta' ħafna utenti tas-sistema kif ukoll l-importanza tal-inkorporazzjoni 
tal-ħtiġijiet tal-konsumaturi mill-bidu nett.

Emenda 1138
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-preparazzjoni tal-proposti
skont il-kompiti msemmija fl-Artikolu 
27(1) , l-ENTSO għall-Elettriku għandu 
jwettaq proċess estensiv ta’ konsultazzjoni, 
fi stadju bikri, u b’mod miftuħ u 
trasparenti, li jkun jinvolvi lill- partijiet
ikkonċernati rilevanti kollha u, b’mod 
partikolari, lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-partijiet ikkonċernati 
kollha konformement mar-regoli ta’ 
proċedura msemmija fl-Artikolu 26. Dik il-
konsultazzjoni għandha tinvolvi wkoll lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
awtoritajiet nazzjonali oħrajn, lill-impriżi 
ta’ forniment u ġenerazzjoni, lill-utenti tas-
sistema, inklużi l-klijenti, lill-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, inklużi l-
assoċjazzjonijiet tal-industrija rilevanti, 
lill-korpi tekniċi u lill-pjattaformi ta’ 
partijiet ikkonċernati. Il-konsultazzjoni 
għandu jkollha l-għan li tidentifika l-
opinjonijiet u l-proposti tal-partijiet 
rilevanti kollha waqt il-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet.

1. Fil-preparazzjoni tal-opinjonijiet
skont il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 27(1) , l-ENTSO għall-Elettriku 
għandu jwettaq proċess estensiv ta’ 
konsultazzjoni, fi stadju bikri u strutturat 
b'mod li jippermetti l-integrazzjoni tal-
osservazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati 
qabel l-adozzjoni finali u b’mod miftuħ u 
trasparenti, li jkun jinvolvi lill-partijiet
ikkonċernati rilevanti kollha u, b’mod 
partikolari, lill-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-partijiet ikkonċernati 
kollha konformement mar-regoli ta’ 
proċedura msemmija fl-Artikolu 26. Dik il-
konsultazzjoni għandha tinvolvi wkoll lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
awtoritajiet nazzjonali oħrajn, lill-impriżi 
ta’ forniment u ġenerazzjoni, lill-utenti tas-
sistema, inklużi l-klijenti u r-
rappreżentanti tagħhom, lill-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, inklużi l-
assoċjazzjonijiet tal-industrija rilevanti, 
lill-korpi tekniċi u lill-pjattaformi ta’ 
partijiet ikkonċernati. Il-konsultazzjoni 
għandu jkollha l-għan li tidentifika l-
opinjonijiet u l-proposti tal-partijiet 
rilevanti kollha waqt il-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex ikunu jistgħu jiġu ssodisfati l-obbligi tal-paragrafu 3 ta' dan 
l-Artikolu.

Emenda 1139
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kunsill Konsultattiv Indipendenti 
ta' rappreżentanti tal-partijiet 
ikkonċernati, b'mod partikolari l-utenti 
tas-sistema u l-klijenti finali, għandu jiġi 
stabbilit formalment biex jipprovdi pariri 
indipendenti lill-Bord tal-ENTSO għall-
Elettriku dwar:

(a) l-elaborazzjoni ta' kodiċijiet tan-
netwerk kif stabbilit fl-Artikolu 27(1)(a);

(b) il-pjanijiet ta' żvilupp għall-Unjoni 
kollha kif stabbilit fl-Artikolu 27(1);

(c) il-programm ta' ħidma annwali kif 
stabbilit fl-Artikolu 27(1)(h) u

(d) ir-rapport annwali kif stabbilit fl-
Artikolu 27(1)(i).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta intrinsikament mal-Artikoli 27 u 28 ta' dan ir-Regolament biex 
jiġu formalizzati l-konsultazzjonijiet eżistenti, kif ukoll il-korp konsultattiv li ġie stabbilit biex 
jiġi konkretizzat il-proċess ta' konsultazzjoni meħtieġ mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

Emenda 1140
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel ma jiġu adottati l-proposti
skont l-Artikolu 27(1) , l-ENTSO għall-
Elettriku għandu jindika kif tqiesu l-
osservazzjonijiet li jkun irċieva waqt il-
konsultazzjoni. L-ENTSO għandu jagħti r-
raġunijiet meta l-osservazzjonijiet ma 
jkunux tqiesu.

3. Qabel ma jiġu adottati l-
opinjonijiet skont l-Artikolu 27(1) , l-
ENTSO għall-Elettriku għandu jindika kif 
tqiesu l-osservazzjonijiet li jkun irċieva 
waqt il-konsultazzjoni. L-ENTSO għandu 
jagħti r-raġunijiet meta l-osservazzjonijiet 
ma jkunux tqiesu.

Or. en

Emenda 1141
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31 imħassar

Kooperazzjoni reġjonali tal-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni

1. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan l-ENTSO għall-Elettriku 
biex tikkontribwixxi għall-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 27(1), (2) u (3). 
B’mod partikolari, għandhom 
jippubblikaw pjan ta’ investiment 
reġjonali kull sentejn, u jistgħu jieħdu 
deċiżjonijiet ta’ investiment ibbażati fuq 
dak il-pjan ta’ investiment reġjonali. L-
ENTSO għall-Elettriku għandu 
jippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni fil-
livell reġjonali filwaqt li jiżgura l-
interoperabbiltà, il-komunikazzjoni u s-
sorveljanza tal-prestazzjoni reġjonali 
f’dawk l-oqsma li għadhom mhumiex 
armonizzati fil-livell tal-Unjoni.

2. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti 
operazzjonali sabiex jiżguraw l-aħjar 
ġestjoni tan-netwerk, u għandhom 
jippromwovu l-iżvilupp ta’ skambji tal-
enerġija, l-allokazzjoni kkoordinata tal-
kapaċità traskonfinali permezz ta’ 
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soluzzjonijiet nondiskriminatorji bbażati 
fuq is-suq, bl-attenzjoni dovuta għall-
merti speċifiċi tal-bejgħ bl-irkant 
impliċitu għall-allokazzjonijiet fuqperjodu 
qasir, u l-integrazzjoni ta’ mekkaniżmi ta’ 
bilanċ u ta’ riservi tal-enerġija.

3. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti 
fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, iż-
żona ġeografika koperta minn kull 
struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali tista’ 
tkun definita mill-Kummissjoni, 
b’kunsiderazzjoni għall-istrutturi ta’ 
koperazzjoni reġjonali eżistenti. Kull Stat 
Membru għandu jkun jista’ jippromwovi 
l-kooperazzjoni f’aktar minn żona 
ġeografika waħda. Il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 63 dwar iż-żona 
ġeografika koperta minn kull struttura ta’ 
kooperazzjoni reġjonali.  Għal dak il-
għan, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-Aġenzija u lill-ENTSO 
għall-Elettriku.

Or. en

Emenda 1142
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31 imħassar

Kooperazzjoni reġjonali tal-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni

1. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan l-ENTSO għall-Elettriku 
biex tikkontribwixxi għall-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 27(1), (2) u (3). 
B’mod partikolari, għandhom 
jippubblikaw pjan ta’ investiment 
reġjonali kull sentejn, u jistgħu jieħdu 
deċiżjonijiet ta’ investiment ibbażati fuq 
dak il-pjan ta’ investiment reġjonali. L-
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ENTSO għall-Elettriku għandu 
jippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni fil-
livell reġjonali filwaqt li jiżgura l-
interoperabbiltà, il-komunikazzjoni u s-
sorveljanza tal-prestazzjoni reġjonali 
f’dawk l-oqsma li għadhom mhumiex 
armonizzati fil-livell tal-Unjoni.

2. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti 
operazzjonali sabiex jiżguraw l-aħjar 
ġestjoni tan-netwerk, u għandhom 
jippromwovu l-iżvilupp ta’ skambji tal-
enerġija, l-allokazzjoni kkoordinata tal-
kapaċità traskonfinali permezz ta’ 
soluzzjonijiet nondiskriminatorji bbażati 
fuq is-suq, bl-attenzjoni dovuta għall-
merti speċifiċi tal-bejgħ bl-irkant 
impliċitu għall-allokazzjonijiet fuqperjodu 
qasir, u l-integrazzjoni ta’ mekkaniżmi ta’ 
bilanċ u ta’ riservi tal-enerġija.

3. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti 
fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, iż-
żona ġeografika koperta minn kull 
struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali tista’ 
tkun definita mill-Kummissjoni, 
b’kunsiderazzjoni għall-istrutturi ta’ 
koperazzjoni reġjonali eżistenti. Kull Stat 
Membru għandu jkun jista’ jippromwovi 
l-kooperazzjoni f’aktar minn żona 
ġeografika waħda. Il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 63 dwar iż-żona 
ġeografika koperta minn kull struttura ta’ 
kooperazzjoni reġjonali.  Għal dak il-
għan, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-Aġenzija u lill-ENTSO 
għall-Elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha, għandhom jitħassru mingħajr ebda 
sostituzzjoni.Huwa ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u proporzjonalità skont l-Artikolu 194 TFUE.
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Emenda 1143
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu 
kooperazzjoni reġjonali fi ħdan l-ENTSO 
għall-Elettriku biex tikkontribwixxi għall-
attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 27(1), (2) 
u (3). B’mod partikolari, għandhom 
jippubblikaw pjan ta’ investiment reġjonali 
kull sentejn, u jistgħu jieħdu deċiżjonijiet 
ta’ investiment ibbażati fuq dak il-pjan ta’ 
investiment reġjonali. L-ENTSO għall-
Elettriku għandu jippromwovi l-
kooperazzjoni bejn l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni fil-livell reġjonali filwaqt 
li jiżgura l-interoperabbiltà, il-
komunikazzjoni u s-sorveljanza tal-
prestazzjoni reġjonali f’dawk l-oqsma li 
għadhom mhumiex armonizzati fil-livell 
tal-Unjoni.

1. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu 
kooperazzjoni reġjonali fi ħdan l-ENTSO 
għall-Elettriku biex tikkontribwixxi għall-
attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 27(1), (2) 
u (3). B’mod partikolari, għandhom 
jippubblikaw pjan ta’ investiment reġjonali 
kull sentejn, u jistgħu jieħdu deċiżjonijiet 
ta’ investiment ibbażati fuq dak il-pjan ta’ 
investiment reġjonali.

Or. en

Emenda 1144
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-
Artikolu, iż-żona ġeografika koperta minn 
kull struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali 
tista’ tkun definita mill-Kummissjoni, 
b’kunsiderazzjoni għall-istrutturi  ta’ 
koperazzjoni reġjonali eżistenti. Kull Stat 
Membru għandu jkun jista’ jippromwovi l-
kooperazzjoni f’aktar minn żona 
ġeografika waħda. Il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 63 dwar iż-żona 

3. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-
Artikolu, iż-żona ġeografika koperta minn 
kull struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali 
tista’ tkun definita mill-Kummissjoni, 
b’kunsiderazzjoni għall-istrutturita’ 
koperazzjoni reġjonali eżistenti. Kull Stat 
Membru għandu jkun jista’ jippromwovi l-
kooperazzjoni f’aktar minn żona 
ġeografika waħda.
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ġeografika koperta minn kull struttura ta’ 
kooperazzjoni reġjonali.    Għal dak il-
għan, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-Aġenzija u lill-ENTSO 
għall-Elettriku.

Or. en

Emenda 1145
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-
Artikolu, iż-żona ġeografika koperta minn 
kull struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali 
tista’ tkun definita mill-Kummissjoni, 
b’kunsiderazzjoni għall-istrutturi  ta’ 
koperazzjoni reġjonali eżistenti. Kull Stat 
Membru għandu jkun jista’ jippromwovi l-
kooperazzjoni f’aktar minn żona 
ġeografika waħda. Il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 63 dwar iż-żona 
ġeografika koperta minn kull struttura ta’ 
kooperazzjoni reġjonali.    Għal dak il-
għan, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta 
lill-Aġenzija u lill-ENTSO għall-Elettriku.

3. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-
Artikolu, iż-żona ġeografika koperta minn 
kull struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali 
tista’ tkun definita mill-Kummissjoni, 
b’kunsiderazzjoni għall-istrutturita’ 
koperazzjoni reġjonali eżistenti. Kull Stat 
Membru għandu jkun jista’ jippromwovi l-
kooperazzjoni f’aktar minn żona 
ġeografika waħda. Għal dak il-għan, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
Aġenzija u lill-ENTSO għall-Elettriku.

Or. en

Emenda 1146
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiexjintlaħqu l-għanijiet stabbiliti 
fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, iż-
żona ġeografika koperta minn kull struttura 

3. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 32 sa 44 ta' dan ir-Regolament u 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-
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ta’ kooperazzjoni reġjonali tista’ tkun 
definita mill-Kummissjoni, 
b’kunsiderazzjoni għall-istrutturi ta’ 
koperazzjoni reġjonali eżistenti. Kull Stat 
Membru għandu jkun jista’ jippromwovi l-
kooperazzjoni f’aktar minn żona 
ġeografika waħda. Il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 63 dwar iż-żona 
ġeografika koperta minn kull struttura ta’ 
kooperazzjoni reġjonali.  Għal dak il-għan, 
il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
Aġenzija u lill-ENTSO għall-Elettriku.

paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, iż-żona 
ġeografika koperta minn kull struttura ta’ 
kooperazzjoni reġjonali tista’ tkun definita 
mill-Kummissjoni, b’kunsiderazzjoni 
għall-istrutturi ta’ koperazzjoni reġjonali 
eżistenti. Kull Stat Membru għandu jkun 
jista’ jippromwovi l-kooperazzjoni f’aktar 
minn żona ġeografika waħda. Il-
Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 63 dwar iż-
żona ġeografika koperta minn kull struttura 
ta’ kooperazzjoni reġjonali. Għal dak il-
għan, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta 
lill-Aġenzija u lill-ENTSO għall-Elettriku.

Or. en

Emenda 1147
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-
Artikolu, iż-żona ġeografika koperta minn 
kull struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali 
tista’ tkun definita mill-Kummissjoni, 
b’kunsiderazzjoni għall-istrutturi ta’ 
koperazzjoni reġjonali eżistenti. Kull Stat 
Membru għandu jkun jista’ jippromwovi l-
kooperazzjoni f’aktar minn żona 
ġeografika waħda. Il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 63 dwar iż-żona 
ġeografika koperta minn kull struttura ta’ 
kooperazzjoni reġjonali.  Għal dak il-għan, 
il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
Aġenzija u lill-ENTSO għall-Elettriku.

3. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-
Artikolu, iż-żona ġeografika koperta minn 
kull struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali 
tista’ tkun definita mill-Kummissjoni, 
b’kunsiderazzjoni għall-istrutturi ta’ 
koperazzjoni reġjonali eżistenti. Kull Stat 
Membru għandu jkun jista’ jippromwovi l-
kooperazzjoni f’aktar minn żona 
ġeografika waħda. Il-Kummissjoni 
għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 63 dwar iż-żona 
ġeografika koperta minn kull struttura ta’ 
kooperazzjoni reġjonali. Għal dak il-għan, 
il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
awtoritajiet regolatorji tal-Istati Membri,
lill-Aġenzija u lill-ENTSO għall-Elettriku.

Or. en

Emenda 1148
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Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32 imħassar

L-istabbiliment u l-missjoni taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul fis-
seħħ], l-operaturi kollha tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu 
ċentri operazzjonali reġjonali skont il-
kriterji stabbiliti f’dan il-kapitolu. Iċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
ikunu stabbiliti fit-territorju ta’ wieħed 
mill-Istati Membri tar-reġjun fejn dawn se 
jwettqu l-ħidma tagħhom.

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom ikunu organizzati f’forma 
ġuridika kif imsemmi fl-Artikolu 1 tad-
Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill36

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jikkomplementaw ir-rwol tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni billi 
jwettqu funzjonijiet ta’ rilevanza 
reġjonali. Dawn għandhom jistabbilixxu 
arranġamenti operazzjonali sabiex 
jiżguraw it-tħaddim effiċjenti, sigur u 
affidabbli tas-sistema ta’ trażmissjoni 
interkonnessa.

_________________

36 Id-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ 
salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-
interessi ta’ membri u oħrajn, huma 
meħtieġa mill-Istati Membri minn 
kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-
Artikolu 48 tat-Trattat, bil-għan li 
tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti 
(ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11).

Or. en
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Emenda 1149
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32 imħassar

L-istabbiliment u l-missjoni taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul fis-
seħħ], l-operaturi kollha tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu 
ċentri operazzjonali reġjonali skont il-
kriterji stabbiliti f’dan il-kapitolu. Iċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
ikunu stabbiliti fit-territorju ta’ wieħed 
mill-Istati Membri tar-reġjun fejn dawn se 
jwettqu l-ħidma tagħhom.

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom ikunu organizzati f’forma 
ġuridika kif imsemmi fl-Artikolu 1 tad-
Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill36.

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jikkomplementaw ir-rwol tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni billi 
jwettqu funzjonijiet ta’ rilevanza 
reġjonali. Dawn għandhom jistabbilixxu 
arranġamenti operazzjonali sabiex 
jiżguraw it-tħaddim effiċjenti, sigur u 
affidabbli tas-sistema ta’ trażmissjoni 
interkonnessa.

_________________

36 Id-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ 
salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-
interessi ta’ membri u oħrajn, huma 
meħtieġa mill-Istati Membri minn 
kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-
Artikolu 48 tat-Trattat, bil-għan li 
tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti 
(ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Bl-ebda mod mhuwa ċar xi jkun il-valur miżjud tal-istabbiliment taċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali.L-ENTSO (Elettriku) huwa għaqda diġà eżistenti ta' operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni fil-livell Ewropew.Entità addizzjonali twassal għal nefqa amministrattiva u 
burokratika sproprzjonatament għolja.Strutturi doppji jridu jiġu evitati f'kull każ.Oqsma 
bħas-sigurtà tal-provvista ċentrali jew it-tħejjija għar-riskji għandhom jibqgħu kompetenza 
tal-Istati Membri u tal-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni.Ir-referenzi għaċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom jitħassru mit-test kollu tal-proposta għal regolament.

Emenda 1150
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32 imħassar

L-istabbiliment u l-missjoni taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul fis-
seħħ], l-operaturi kollha tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu 
ċentri operazzjonali reġjonali skont il-
kriterji stabbiliti f’dan il-kapitolu. Iċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
ikunu stabbiliti fit-territorju ta’ wieħed 
mill-Istati Membri tar-reġjun fejn dawn se 
jwettqu l-ħidma tagħhom.

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom ikunu organizzati f’forma 
ġuridika kif imsemmi fl-Artikolu 1 tad-
Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill36

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jikkomplementaw ir-rwol tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni billi 
jwettqu funzjonijiet ta’ rilevanza 
reġjonali. Dawn għandhom jistabbilixxu 
arranġamenti operazzjonali sabiex 
jiżguraw it-tħaddim effiċjenti, sigur u 
affidabbli tas-sistema ta’ trażmissjoni 
interkonnessa.

_________________

36 Id-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
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Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ 
salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-
interessi ta’ membri u oħrajn, huma 
meħtieġa mill-Istati Membri minn 
kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-
Artikolu 48 tat-Trattat, bil-għan li 
tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti 
(ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11).

Or. en

Emenda 1151
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istabbiliment u l-missjoni taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali

L-istabbiliment u l-missjoni taċ-ċentri ta' 
koordinazzjoni reġjonali

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tapplika għar-referenzi kollha li jsiru għal "ċentri operazzjonali 
reġjonali".

Emenda 1152
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istabbiliment u l-missjoni taċ-ċentri
operazzjonali reġjonali

L-istabbilimentta' ċentrioperazzjonali 
reġjonali

Or. en
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Emenda 1153
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi kollha tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu ċentri 
operazzjonali reġjonali skont il-kriterji 
stabbiliti f’dan il-kapitolu. Iċ-ċentri
operazzjonali reġjonali għandhom ikunu 
stabbiliti fit-territorju ta’ wieħed mill-
Istati Membri tar-reġjun fejn dawn se 
jwettqu l-ħidma tagħhom.

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], iċ-ċentri ta' koordinazzjoni 
reġjonali għandhom jieħdu post il-
koordinaturi reġjonali tas-sigurtà 
stabbiliti b'konformità mar-Regolament 
tal-Kummissjoni li jistabbilixxi Linja 
gwida dwar it-Tħaddim tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Elettriku skont il-kriterji 
stabbiliti f'dan il-kapitolu.
Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali 
għandhom ikopru l-funzjonijiet kollha 
tal-koordinaturi reġjonali tas-sigurtà 
stabbiliti skont ir-Regolament ... [Ir-
Regolament tal-Kummissjoni li 
jistabbilixxi Linja gwida dwar it-Tħaddim 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Elettriku] 
sal-1 ta' Jannar 2022.
L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jaderixxu ma' 
ċentru ta' koordinazzjoni reġjonali.
Jekk reġjun ma jkunx kopert minn 
koordinatur reġjonali tas-sigurtà eżistenti 
jew ippjanat, l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni ta' dak ir-reġjun għandhom 
jistabbilixxu ċentru ta' koordinazzjoni 
reġjonali. Għal dan l-għan, għandhom 
jissottomettu lill-awtoritajiet regolatorji 
tar-reġjun proposta għall-istabbiliment ta' 
ċentru ta' koordinazzjoni reġjonali skont 
il-kriterji stabbiliti f'dan il-kapitolu.
Il-proposta għandha tinkludi r-rekwiżiti li 
ġejjin:
(a) l-Istat Membru fejn se jinstab iċ-
ċentru ta' koordinazzjoni reġjonali;
(b) l-arranġamenti organizzazzjonali, 
finanzjarji u operazzjonali neċessarji 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim effiċjenti, 
sigur u affidabbli tas-sistema ta' 
trażmissjoni interkonnessa;
(c) pjan ta' implimentazzjoni għall-bidu 
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tat-tħaddim taċ-ċentri ta' koordinazzjoni 
reġjonali;
(d) l-istatuti u r-regoli ta' proċedura taċ-
ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali;
(e) deskrizzjoni tal-proċessi kooperattivi 
skont l-Artikolu 35;
(f) deskrizzjoni tal-arranġamenti li 
jikkonċernaw ir-responsabbiltà taċ-ċentri 
ta' koordinazzjoni reġjonali skont l-
Artikolu 44.

Or. en

Emenda 1154
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi kollha tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu ċentri 
operazzjonali reġjonali skont il-kriterji 
stabbiliti f’dan il-kapitolu. Iċ-ċentri
operazzjonali reġjonali għandhom ikunu 
stabbiliti fit-territorju ta’ wieħed mill-
Istati Membri tar-reġjun fejn dawn se 
jwettqu l-ħidma tagħhom.

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni ta' reġjun ta' tħaddim tas-
sistema għandhom jissottomettu lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun għal 
rieżami, proposta għall-istabbiliment ta'
ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali skont il-
kriterji stabbiliti f'dan il-kapitolu.
Il-proposta għandha tinkludi l-
informazzjoni li ġejja:
(a) l-Istat Membru fejn se jinstab iċ-
ċentru ta' koordinazzjoni reġjonali;
(b) l-arranġamenti organizzazzjonali, 
finanzjarji u operazzjonali neċessarji 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim effiċjenti, 
sigur u affidabbli tas-sistema ta' 
trażmissjoni interkonnessa;
(c) pjan ta' implimentazzjoni għall-bidu 
tat-tħaddim taċ-ċentri ta' koordinazzjoni 
reġjonali;
(d) l-istatuti u r-regoli ta' proċedura taċ-
ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali;
(e) deskrizzjoni tal-proċessi kooperattivi 
skont l-Artikolu 35;
(f) deskrizzjoni tal-arranġamenti li 
jikkonċernaw ir-responsabbiltà taċ-ċentri 
ta' koordinazzjoni reġjonali skont l-



AM\1134739MT.docx 27/127 PE610.740v01-00

MT

Artikolu 44.

Or. en

Emenda 1155
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi kollha tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu ċentri 
operazzjonali reġjonali skont il-kriterji 
stabbiliti f’dan il-kapitolu. Iċ-ċentri
operazzjonali reġjonali għandhom ikunu 
stabbiliti fit-territorju ta’ wieħed mill-
Istati Membri tar-reġjun fejn dawn se 
jwettqu l-ħidma tagħhom.

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni ta' reġjun ta' operazzjoni ta' 
sistema għandhom jissottomettu lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun 
proposta għall-istabbiliment ta' ċentri 
operazzjonali reġjonali skont il-kriterji 
stabbiliti f'dan il-kapitolu. Il-proposta 
għandha tal-anqas tinkludi:
(a) L-Istat Membru li fih iċ-ċentru
operazzjonali reġjonali se jiġi stabbilit, li 
għandu jkun wieħed mill-Istati Membri 
tar-reġjun fejn dan se jopera.
(b) L-istatuti u r-regoli ta' proċedura taċ-
ċentri operazzjonali reġjonali;
(c) Il-proċessi kooperattivi tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 35;
(d) L-arranġamenti li jikkonċernaw ir-
responsabbiltà ta' ċentri operazzjonali 
reġjonali skont l-Artikolu 44.

Or. en

Emenda 1156
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi kollha tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu ċentri 

1. Sa [OP: tnax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ], l-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu 
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operazzjonali reġjonali skont il-kriterji 
stabbiliti f’dan il-kapitolu. Iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom ikunu 
stabbiliti fit-territorju ta’ wieħed mill-Istati 
Membri tar-reġjun fejn dawn se jwettqu l-
ħidma tagħhom.

koordinaturi reġjonali tas-sigurtà skont il-
kriterji stabbiliti f’dan il-kapitolu. Il-
koordinaturi reġjonali tas-sigurtà
għandhom ikunu stabbiliti fit-territorju ta’ 
wieħed mill-Istati Membri tar-reġjun bil-
kapaċità kalkolata fejn dawn se jwettqu l-
ħidma tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Inizjattivi Reġjonali ta' Koordinazzjoni tas-Sigurtà tat-TSO eżistenti stabbilew mod effikaċi 
ta' kooperazzjoni fil-livell reġjonali, għalhekk għandhom jinħolqu RSCs minflok l-ROCs, li 
mhumiex meħtieġa anke fid-dawl tal-prinċipju ta' proporzjonalità.It-trasferiment tal-
funzjonijiet ewlenin tat-TSOs lill-ROCs fil-fatt ikun sostituttiv u għalhekk kuntrarju għall-
prinċipju ta' sussidjarjetà.

Emenda 1157
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jibdew joperaw sa [OP, daħħal 
l-iskeadenza:12-il xahar wara d-dħul fis-
seħħ].Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jieħdu post il-koordinaturi 
reġjonali tas-sigurtà stabbiliti skont ir-
Regolament tal-Kummissjoni li 
jistabbilixxi linja gwida dwar it-tħaddim 
tas-sistema ta' trażmissjoni tal-elettriku].

Or. en

Emenda 1158
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, 
José Blanco López, Edouard Martin, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni 
reġjonali għandhom jibdew joperaw sal-
1 ta' Jannar 2022.Iċ-ċentri ta' 
koordinazzjoni reġjonali għandhom 
jieħdu post il-koordinaturi reġjonali tas-
sigurtà stabbiliti skont ir-Regolament ... 
[Ir-Regolament tal-Kummissjoni li 
jistabbilixxi Linja gwida dwar it-Tħaddim 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-
Elettriku].

Or. en

Emenda 1159
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jikkomplementaw ir-rwol tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni billi 
jwettqu funzjonijiet ta’ rilevanza 
reġjonali. Dawn għandhom jistabbilixxu 
arranġamenti operazzjonali sabiex 
jiżguraw it-tħaddim effiċjenti, sigur u 
affidabbli tas-sistema ta’ trażmissjoni 
interkonnessa.

imħassar

Or. en

Emenda 1160
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jikkomplementaw ir-rwol tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni billi 

3. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni
reġjonali għandhom jikkomplementaw ir-
rwol tal-operaturi tas-sistema ta' 
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jwettqu funzjonijiet ta’ rilevanza reġjonali. 
Dawn għandhom jistabbilixxu 
arranġamenti operazzjonali sabiex 
jiżguraw it-tħaddim effiċjenti, sigur u 
affidabbli tas-sistema ta’ trażmissjoni 
interkonnessa.

trażmissjoni billi jwettqu funzjonijiet ta' 
rilevanza reġjonali. L-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni għandhom ikunu 
responsabbli għall-ġestjoni tal-flussi tal-
elettriku u għall-iżgurar ta' sistema tal-
elettriku sigura, affidabbli u effiċjenti 
skont l-Artikolu 40 tar-[riformulazzjoni 
tad-Direttiva 2009/72/KE kif proposta 
minn COM(2016) 864/2]. It-tħaddim 
effikaċi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandu jkun ir-responsabbiltà ta' kull 
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni.

Or. en

Emenda 1161
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 
Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jikkomplementaw ir-rwol tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni billi 
jwettqu funzjonijiet ta’ rilevanza reġjonali. 
Dawn għandhom jistabbilixxu 
arranġamenti operazzjonali sabiex
jiżguraw it-tħaddim effiċjenti, sigur u 
affidabbli tas-sistema ta’ trażmissjoni 
interkonnessa.

3. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni
reġjonali għandhom jikkomplementaw ir-
rwol tal-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni billi jwettqu funzjonijiet ta' 
rilevanza reġjonali. L-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni għandhom ikunu 
responsabbli biex jiżguraw it-tħaddim 
effiċjenti, sigur u affidabbli tas-sistema ta' 
trażmissjoni interkonnessa. It-tħaddim 
effikaċi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandu jkun ir-responsabbiltà ta' kull 
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni.

Or. en

Emenda 1162
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali
għandhom jikkomplementaw ir-rwol tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni billi 
jwettqu funzjonijiet ta’ rilevanza reġjonali. 
Dawn għandhom jistabbilixxu 
arranġamenti operazzjonali sabiex 
jiżguraw it-tħaddim effiċjenti, sigur u 
affidabbli tas-sistema ta’ trażmissjoni 
interkonnessa.

3. Il-koordinaturi reġjonali tas-
sigurtà għandhom jappoġġjaw l-operaturi
tas-sistema ta’ trażmissjoni billi jwettqu 
servizzi konsultattivi ta’ rilevanza 
reġjonali. Dawn għandhom jagħtu pariri u 
joħorġu rakkomandazzjonijiet sabiex 
jiżguraw it-tħaddim effiċjenti, sigur u 
affidabbli tas-sistema ta’ trażmissjoni 
interkonnessa.

Or. en

Emenda 1163
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tiegħu skont id-dritt tal-UE, iċ-ċentri ta' 
koordinazzjoni reġjonali għandhom 
jaġixxu indipendentement mill-interessi 
nazzjonali individwali jew mill-interessi 
nazzjonali tal-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u għandhom jikkontribwixxu 
għall-kisba effiċjenti u sostenibbli tal-
objettivi stabbiliti fil-qafas ta’ politika 
għall-enerġija u l-klima li jkopri l-perjodu 
mill-2020 sal-2030, b’mod partikolari billi 
jikkontribwixxu għall-integrazzjoni 
effiċjenti tal-elettriku ġġenerat mis-sorsi 
ta’ enerġija rinnovabbli u għaż-żieda fl-
effiċjenza tal-enerġija.

Or. en

Emenda 1164
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jissottomettu individwalment 
lill-Aġenzija l-abozzi tal-istatuti u tar-
regoli ta' proċedura tagħhom filwaqt li 
jqisu l-linji gwida u r-
rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-
Aġenzija skont il-paragrafu 3.Fi żmien 
xahrejn, l-Aġenzija għandha 
tiddeċiedi jekk tapprovax l-istatuti u r-
regoli ta' proċedura, jew jekk tipproponix 
emendi.

Or. en

Emenda 1165
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Sa [OP:sitt xhur wara d-dħul fis-
seħħ], l-Aġenzija għandha toħroġ linji 
gwida u rakkomandazzjonijiet lit-TSOs 
tas-sistema operazzjonali tar-reġjun għall-
elaborazzjoni tal-proposta dwar l-istatuti 
u r-regoli ta' proċedura msemmija fil-
paragrafu 41 bl-għan li jiġu żgurati l-
funzjonament konsistenti, effiċjenti u 
effikaċi taċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
u l-applikazzjoni komuni u konsistenti 
tad-dritt tal-Unjoni.Ir-
rakkomandazzjonijiet imsemmija f'dan il-
paragrafu jistgħu jkunu ġenerali għaċ-
ċentri operazzjonali reġjonali kollha jew 
speċifiċi għal ċentru operazzjonali wieħed 
jew għal diversi ċentri jekk jindirizzaw il-
kwistjonijiet transkonfinali rilevanti.

Or. en

Emenda 1166
Claude Turmes
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Matul l-iżvilupp tal-proposta 
msemmija fil-paragrafu 1 (3a), l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni ta' kull reġjun 
ta' tħaddim tas-sistema għandhom iqisu l-
linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet 
maħruġa mill-Aġenzija.Fi żmien xahrejn 
mis-sottomissjoni, l-Aġenzija għandha 
tiddeċiedi jekk tapprovax l-istatuti u r-
regoli ta' proċedura, jew jekk tipproponix 
emendi.

Or. en

Emenda 1167
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 32a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32a

Missjoni taċ-ċentri operazzjonali reġjonali

1.Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jikkomplementaw ir-rwol tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni billi 
jwettqu funzjonijiet ta’ rilevanza 
reġjonali.Dawn għandhom jistabbilixxu 
arranġamenti operazzjonali sabiex 
jiżguraw it-tħaddim effiċjenti, sigur u 
affidabbli tas-sistema ta’ trażmissjoni 
interkonnessa.

2. Iċ-ċentri operazzjoni reġjonali 
għandhom jaġixxu fl-interess tat-tħaddim 
tas-sistema u tas-suq tar-reġjun u mhux 
fl-interess ta' xi entità unika, u 
indipendentement mill-interess nazzjonali 
jew l-interessi ta' operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni wieħed.
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3. Fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom, iċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi 
għall-2030 u l-2050 stabbiliti fil-qafas ta' 
politika dwar il-klima u l-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun aktar loġiku li d-dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment u dwar il-missjoni taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali jiġu separati.Barra minn hekk, l-ROCs għandhom jaderixxu għal 
prinċipji simili bħall-ENTSO-E, u huwa għalhekk li ċerti dispożizzjonijiet applikabbli għall-
ENTSO-E huma ripetuti hawnhekk (speċjalment l-Artikoli 25-27).

Emenda 1168
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar

Ambitu ġeografiku taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali

1. Sa [OP: sitt xhur wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] l-ENTSO 
għall-Elettriku għandu jippreżenta 
proposta lill-Aġenzija li tiddefinixxi r-
reġjuni ta’ tħaddim tas-sistema koperti 
biċ-ċentri operazzjonali reġjonali, filwaqt 
li tqis il-koordinaturi reġjonali tas-sigurtà 
eżistenti, abbażi tal-kriterji li ġejjin:

(a) it-topoloġija, inkluż il-grad ta’ 
interkonnessjoni u ta’ interdipendenza 
tas-sistemi ta’ enerġija f’termini ta’ flussi;

(b) il-konnessjoni sinkronizzata tas-
sistemi;

(c) id-daqs tar-reġjun, li għandu jkopri 
mill-inqas reġjun wieħed bil-kapaċità 
kalkolata;

(d) l-ottimizzazzjoni ġeografika tar-riservi 
ta’ bbilanċjar.

2. Fi żmien tliet xhur mill-wasla tagħha, l-
Aġenzija għandha tapprova l-proposta li 
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tiddefinixxi r-reġjuni ta’ tħaddim tas-
sistema jew tipproponi li jsiru xi emendi. 
Fil-każ tal-aħħar, l-Aġenzija għandha 
tikkonsulta lill-ENTSO għall-Elettriku 
qabel tadotta l-emendi. Il-proposta 
adottata għandha tiġi ppubblikata fis-sit 
web tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 1169
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar

Ambitu ġeografiku taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali

1. Sa [OP: sitt xhur wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] l-ENTSO 
għall-Elettriku għandu jippreżenta 
proposta lill-Aġenzija li tiddefinixxi r-
reġjuni ta’ tħaddim tas-sistema koperti 
biċ-ċentri operazzjonali reġjonali, filwaqt 
li tqis il-koordinaturi reġjonali tas-sigurtà 
eżistenti, abbażi tal-kriterji li ġejjin:

(a) it-topoloġija, inkluż il-grad ta’ 
interkonnessjoni u ta’ interdipendenza 
tas-sistemi ta’ enerġija f’termini ta’ flussi;

(b) il-konnessjoni sinkronizzata tas-
sistemi;

(c) id-daqs tar-reġjun, li għandu jkopri 
mill-inqas reġjun wieħed bil-kapaċità 
kalkolata;

(d) l-ottimizzazzjoni ġeografika tar-riservi 
ta’ bbilanċjar.

2. Fi żmien tliet xhur mill-wasla tagħha, l-
Aġenzija għandha tapprova l-proposta li 
tiddefinixxi r-reġjuni ta’ tħaddim tas-
sistema jew tipproponi li jsiru xi emendi. 
Fil-każ tal-aħħar, l-Aġenzija għandha 
tikkonsulta lill-ENTSO għall-Elettriku 
qabel tadotta l-emendi. Il-proposta 
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adottata għandha tiġi ppubblikata fis-sit 
web tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha, għandhom jitħassru mingħajr ebda 
sostituzzjoni.Huwa ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u proporzjonalità skont l-Artikolu 194 TFUE.

Emenda 1170
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [OP: sitt xhur wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] l-
ENTSO għall-Elettriku għandu 
jippreżenta proposta lill-Aġenzija li 
tiddefinixxi r-reġjuni ta’ tħaddim tas-
sistema koperti biċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali, filwaqt li tqis il-koordinaturi 
reġjonali tas-sigurtà eżistenti, abbażi tal-
kriterji li ġejjin:

imħassar

(a) it-topoloġija, inkluż il-grad ta’ 
interkonnessjoni u ta’ interdipendenza 
tas-sistemi ta’ enerġija f’termini ta’ flussi;

(b) il-konnessjoni sinkronizzata tas-
sistemi;

(c) id-daqs tar-reġjun, li għandu jkopri 
mill-inqas reġjun wieħed bil-kapaċità 
kalkolata;

(d) l-ottimizzazzjoni ġeografika tar-riservi 
ta’ bbilanċjar.

Or. en

Emenda 1171
Anneleen Van Bossuyt
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Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [OP: sitt xhur wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] l-
ENTSO għall-Elettriku għandu jippreżenta 
proposta lill-Aġenzija li tiddefinixxi r-
reġjuni ta’ tħaddim tas-sistema koperti biċ-
ċentri operazzjonali reġjonali, filwaqt li 
tqis il-koordinaturi reġjonali tas-sigurtà 
eżistenti, abbażi tal-kriterji li ġejjin:

1. Sa [OP: sitt xhur wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] l-
ENTSO għall-Elettriku għandu jippreżenta 
proposta lill-Aġenzija li tiddefinixxi r-
reġjuni ta’ tħaddim tas-sistema li għalihom 
huwa stabbilit proċess kooperattiv kif 
deskritt fl-Artikolu 62 tad-[Direttiva dwar 
ir-regoli komuni għas-suq intern fil-
qasam tal-elettriku (riformulazzjoni), 
COM(2016)864], filwaqt li tqis il-
koordinaturi reġjonali tas-sigurtà eżistenti, 
abbażi tal-kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 1172
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [OP: sitt xhur wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] l-
ENTSO għall-Elettriku għandu 
jippreżenta proposta lill-Aġenzija li 
tiddefinixxi r-reġjuni ta’ tħaddim tas-
sistema koperti biċ-ċentri operazzjonali
reġjonali, filwaqt li tqis il-koordinaturi 
reġjonali tas-sigurtà eżistenti, abbażi tal-
kriterji li ġejjin:

1. Sa [OP: sitt xhur wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament] l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippreżentaw proposta lill-Istati 
Membri rilevanti li tiddefinixxi r-reġjuni 
ta’ tħaddim tas-sistema koperti biċ-ċentri 
ta' koordinazzjoni reġjonali, filwaqt li tqis 
il-koordinaturi reġjonali tas-sigurtà 
eżistenti, abbażi tal-kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 1173
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-konnessjoni sinkronizzata tas-
sistemi;

(b) il-konnessjoni sinkronizzata tar-
reġjun;

Or. en

Emenda 1174
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-daqs tar-reġjun, li għandu jkopri 
mill-inqas reġjun wieħed bil-kapaċità 
kalkolata;

(c) id-daqs tar-reġjun;

Or. en

Emenda 1175
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ottimizzazzjoni ġeografika tar-
riservi ta’ bbilanċjar.

(d) ir-relazzjoni mar-reġjuni bil-
kapaċità kalkolata.

Or. en

Emenda 1176
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) is-sħubijiet makroreġjonali kif 
definiti fir-[Regolament dwar il-
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Governanza].

Or. en

Emenda 1177
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-proposta fil-paragrafu 1 
għandha tal-anqas tispeċifika liema 
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, 
blokok ta' kontroll tal-frekwenza tat-
tagħbija, żoni ta' kontroll tal-frekwenza 
tat-tagħbija u konfini taż-żona tal-offerti 
huma koperti minn kull wieħed mir-
reġjuni ta' tħaddim tas-sistema.Meta 
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni jkun 
responsabbli għall-konfini taż-żona tal-
offerti li jappartjenu għal reġjuni ta' 
tħaddim tas-sistema differenti, jista' jkun 
kopert minn aktar minn ċentru 
operazzjonali reġjonali wieħed.

Or. en

Emenda 1178
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien tliet xhur mill-wasla 
tagħha, l-Aġenzija għandha tapprova l-
proposta li tiddefinixxi r-reġjuni ta’ 
tħaddim tas-sistema jew tipproponi li jsiru 
xi emendi. Fil-każ tal-aħħar, l-Aġenzija 
għandha tikkonsulta lill-ENTSO għall-
Elettriku qabel tadotta l-emendi. Il-
proposta adottata għandha tiġi 
ppubblikata fis-sit web tal-Aġenzija.

imħassar
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Or. en

Emenda 1179
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien tliet xhur mill-wasla 
tagħha, l-Aġenzija għandha tapprova l-
proposta li tiddefinixxi r-reġjuni ta’ 
tħaddim tas-sistema jew tipproponi li jsiru 
xi emendi. Fil-każ tal-aħħar, l-Aġenzija 
għandha tikkonsulta lill-ENTSO għall-
Elettriku qabel tadotta l-emendi. Il-
proposta adottata għandha tiġi ppubblikata 
fis-sit web tal-Aġenzija.

2. Fi żmien sitt xhur mill-wasla 
tagħha, l-Istati Membri rilevanti 
għandhom jaslu għal deċiżjoni unanima.
Stati Membri oħra jistgħu jissottomettu 
kummenti. Id-deċiżjoni għandha tkun 
motivata, skont id-dritt tal-Unjoni 
rilevanti. L-Istati Membri rilevanti 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
u lill-Aġenzija bid-deċiżjoni tagħhom. Il-
proposta adottata għandha tiġi ppubblikata 
fis-sit web tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 1180
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija tista' titlob lill-ENTSO 
għall-Elettriku biex jirrieżamina r-reġjuni 
ta' tħaddim tas-sistema koperti miċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali.L-ENTSO għall-
Elettriku għandu jissottometti lill-
Aġenzija proposta biex jinżammu jew jiġu 
emendati r-reġjuni ta' tħaddim tas-
sistema koperti miċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali fi żmien sitt xhur.Fi żmien tliet 
xhur minn meta tirċeviha, l-Aġenzija 
għandha tapprova, tirrifjuta jew 
tipproponi emendi għall-proposta skont il-
proċedura msemmija fil-paragrafu 2.
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Or. en

Emenda 1181
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha, għandhom jitħassru mingħajr ebda 
sostituzzjoni.Huwa ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u proporzjonalità skont l-Artikolu 194 TFUE.

Emenda 1182
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1183
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull ċentru operazzjonali reġjonali 
għandu jwettaq il-funzjonijiet kollha li 
ġejjin fir-reġjun ta’ tħaddim tas-sistema 
fejn ikun stabbilit u ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali għandhom iwettqu mill-inqas il-

1. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni
reġjonali għandhom jipprovdu s-servizzi
kollha li ġejjin fir-reġjun ta' tħaddim tas-
sistema fejn ikunu stabbiliti:
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funzjonijiet li ġejjin, stabbiliti f’aktar 
dettall fl-Anness I:

Or. en

Emenda 1184
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull ċentru operazzjonali reġjonali 
għandu jwettaq il-funzjonijiet kollha li 
ġejjin fir-reġjun ta’ tħaddim tas-sistema
fejn ikun stabbilit u ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali għandhom iwettqu mill-inqas il-
funzjonijiet li ġejjin, stabbiliti f’aktar 
dettall fl-Anness I:

1. Kull koordinatur reġjonali tas-
sigurtà għandu jwettaq is-servizzi li ġejjin 
fir-reġjun bil-kapaċità kalkolata fejn ikun 
stabbilit:

Or. en

Emenda 1185
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull ċentru operazzjonali reġjonali 
għandu jwettaq il-funzjonijiet kollha li 
ġejjin fir-reġjun ta’ tħaddim tas-sistema 
fejn ikun stabbilit u ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali għandhom iwettqu mill-inqas il-
funzjonijiet li ġejjin, stabbiliti f’aktar 
dettall fl-Anness I:

1. Fir-reġjun ta' tħaddim tas-sistema, 
l-Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni 
għandhom iwettqu tal-anqas il-
funzjonijiet li ġejjin b'mod konġunt, bl-
għan ta' ċentri ta' sigurtà reġjonali, ċentri
operazzjonali reġjonali jew format ieħor 
għal operazzjonijiet konġunti, stabbiliti 
f’aktar dettall fl-Anness I:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-operazzjonijiet reġjonali huma meħtieġa, jeżistu dubji dwar jekk l-operazzjonijiet 
reġjonali komuni jeħtiġux l-entitajiet ġodda (ROCs), u b'tali deskrizzjoni dettaljata.Minflok, 
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it-TSOs għandhom jingħataw il-possibbiltà li jaħdmu flimkien f'reġjun ta' tħaddim tas-sistema 
f'dak li jikkonċerna l-kompiti elenkati fl-Artikolu 34(1).

Emenda 1186
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kalkolu koordinat tal-kapaċità; (a) kalkolu koordinat tal-kapaċità
b'konformità mal-metodoloġiji żviluppati 
skont ir-Regolament (UE) 2015/1222;

Or. en

Emenda 1187
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) analiżi koordinata tas-sigurtà; (b) analiżi koordinata tas-sigurtà
b'konformità mal-metodoloġiji żviluppati 
skont ir-Regolament ... [Ir-Regolament 
tal-Kummissjoni li jistabbilixxi linja 
gwida dwar it-tħaddim tas-sistema ta' 
trażmissjoni tal-elettriku];

Or. en

Emenda 1188
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ħolqien ta’ mudelli tas-sistema 
komuni;

(c) ħolqien ta' mudelli tal-grilja 
komuni b'konformità mal-metodoloġiji u 
l-proċeduri żviluppati skont l-Artikoli 68-
70 u 79 tar-Regolament ... [Ir-Regolament 
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tal-Kummissjoni li jistabbilixxi linja 
gwida dwar it-tħaddim tas-sistema ta' 
trażmissjoni tal-elettriku];

Or. en

Emenda 1189
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ħolqien ta’ mudelli tas-sistema 
komuni;

(c) ħolqien ta’ mudelli tas-sistema 
komuni b'konformità mal-metodoloġiji u 
l-proċeduri żviluppati skont ir-
Regolament ... [Ir-Regolament tal-
kummissjoni li jistabbilixxi linja gwida 
dwar it-tħaddim tas-sistema ta' 
trażmissjoni tal-elettriku];

Or. en

Emenda 1190
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) valutazzjoni tal-konsistenza tal-
pjanijiet ta’ difiża u ta’ restawr tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni;

(d) valutazzjoni tal-konsistenza tal-
pjanijiet ta’ difiża u ta’ restawr tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni
b'konformità mal-proċedura stabbilita fir-
Regolament ... [Ir-Regolament tal-
Kummissjoni li jistabbilixxi kodiċi tan-
netwerk dwar l-emerġenza u r-restawr tal-
elettriku];

Or. en
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Emenda 1191
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) koordinazzjoni u ottimizzazzjoni 
tar-restawr reġjonali;

imħassar

Or. en

Emenda 1192
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) koordinazzjoni u ottimizzazzjoni 
tar-restawr reġjonali;

imħassar

Or. en

Emenda 1193
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) analiżi u rappurtar ta’ wara t-
tħaddim u t-tfixkil;

imħassar

Or. en

Emenda 1194
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) iffissar tad-dimensjoni reġjonali 
tal-kapaċità ta’ riserva;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi ta' linja gwida approvata reċentement dwar l-ibbilanċjar tal-elettriku, it-TSOs 
nazzjonali għandhom iqisu l-kontribuzzjoni mhux biss tal-fornituri nazzjonali ta' riservi ta' 
bbilanċjar meta jistabbilixxu d-daqs tagħhom.It-TSOs ukoll għandhom id-dritt li jakkwistaw 
parti mill-kapaċità ta' bbilanċjar fir-reġjun, b'kooperazzjoni mill-qrib ma' TSOs oħra.Dan 
jipprovdi l-possibbiltà ta' ottimizzazzjoni tar-riservi u l-kapaċità ta' bbilanċjar, kif ukoll żmien 
biżżejjed għat-TSOs biex jiddeċiedu jekk huwiex iktar effiċjenti sikur li l-kapaċità tiġi 
akkwistata reġjonalment jew domestikament.

Emenda 1195
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) iffissar tad-dimensjoni reġjonali 
tal-kapaċità ta’ riserva;

imħassar

Or. en

Emenda 1196
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) iffissar tad-dimensjoni reġjonali 
tal-kapaċità ta’ riserva;

imħassar

Or. en

Emenda 1197
Anneleen Van Bossuyt
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Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) iffaċilitar tal-akkwist reġjonali tal-
kapaċità ta’ bbilanċjar;

imħassar

Or. en

Emenda 1198
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) iffaċilitar tal-akkwist reġjonali tal-
kapaċità ta’ bbilanċjar;

imħassar

Or. en

Emenda 1199
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) iffaċilitar tal-akkwist reġjonali tal-
kapaċità ta’ bbilanċjar;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi ta' linja gwida approvata reċentement dwar l-ibbilanċjar tal-elettriku, it-TSOs 
nazzjonali għandhom iqisu l-kontribuzzjoni mhux biss tal-fornituri nazzjonali ta' riservi ta' 
bbilanċjar meta jistabbilixxu d-daqs tagħhom.It-TSOs ukoll għandhom id-dritt li jakkwistaw 
parti mill-kapaċità ta' bbilanċjar fir-reġjun, b'kooperazzjoni mill-qrib ma' TSOs oħra.Dan 
jipprovdi l-possibbiltà ta' ottimizzazzoni tar-riservi u l-kapaċità ta' bbilanċjar, kif ukoll żmien 
biżżejjed għat-TSOs biex jiddeċiedu jekk huwiex iktar effiċjenti sikur li l-kapaċità tiġi 
akkwistata reġjonalment jew domestikament.



PE610.740v01-00 48/127 AM\1134739MT.docx

MT

Emenda 1200
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) iffaċilitar tal-akkwist reġjonali tal-
kapaċità ta’ bbilanċjar;

imħassar

Or. en

Emenda 1201
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) iffaċilitar tal-akkwist reġjonali tal-
kapaċità ta’ bbilanċjar;

(h) iffaċilitar tal-akkwist 
transkonfinali u reġjonali tal-kapaċità ta’ 
bbilanċjar;

Or. en

Emenda 1202
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) previżjonijiet reġjonali tal-
adegwatezza tas-sistema sal-perjodu ta’ 
żmien tal-istess ġurnata u t-tħejjija tal-
azzjonijiet li jnaqqsu r-riskji;

(i) previżjonijiet reġjonali tal-
adegwatezza tas-sistema sal-perjodu ta' 
żmien sa ġurnata bil-quddiem u t-tħejjija 
tal-azzjonijiet li jnaqqsu r-riskji b'mod 
konformi mal-metodoloġija stabbilita fl-
Artikolu 8 tar-[Regolament dwar it-
tħejjija għar-riskji kif propost mill-
COM(2016) 862] u l-proċeduri stabbiliti 
fl-Artikolu 81 ta' [Ir-Regolament tal-
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Kummissjoni li jistabbilixxi Linja Gwida 
dwar it-tħaddim tas-sistema ta' 
trażmissjoni tal-elettriku];

Or. en

Emenda 1203
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) previżjonijiet reġjonali tal-
adegwatezza tas-sistema sal-perjodu ta’ 
żmien tal-istess ġurnata u t-tħejjija tal-
azzjonijiet li jnaqqsu r-riskji;

(i) previżjonijiet reġjonali tal-
adegwatezza tas-sistema sal-perjodu ta' 
żmien tal-istess ġurnata u t-tħejjija tal-
azzjonijiet li jnaqqsu r-riskji b'mod 
konformi mal-metodoloġija stabbilita fl-
Artikolu 8 tar-[Regolament dwar it-
tħejjija għar-riskji kif propost mill-
COM(2016)862] u l-proċeduri stabbiliti fl-
Artikolu 81 tar-[Regolament tal-
Kummissjoni li jistabbilixxi Linja Gwida 
dwar it-tħaddim tas-sistema ta' 
trażmissjoni tal-elettriku];

Or. en

Emenda 1204
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) koordinazzjoni tal-ippjanar tal-
indisponibbiltà;

(j) koordinazzjoni tal-ippjanar tal-
indisponibbiltà b'konformità mal-
proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 80 tar-
Regolament ... [Ir-Regolament tal-
Kummissjoni li jistabbilixxi linja gwida 
dwar it-tħaddim tas-sistema ta' 
trażmissjoni tal-elettriku];
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Or. en

Emenda 1205
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) ottimizzazzjoni tal-mekkaniżmi ta’ 
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 1206
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) taħriġ u ċertifikazzjoni; imħassar

Or. en

Emenda 1207
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) taħriġ u ċertifikazzjoni; (l) taħriġ;

Or. en

Emenda 1208
Zdzisław Krasnodębski
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Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) identifikazzjoni tax-xenarji ta’ 
kriżi reġjonali skont l-Artikolu 6(1) ta’ 
[Regolament dwar it-tħejjija għar-riskji 
kif propost mill-OM(2016) 862] jekk il-
kompitu jiġi ddelegat mill-ENTSO għall-
Elettriku;

imħassar

Or. en

Emenda 1209
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) identifikazzjoni tax-xenarji ta’ kriżi 
reġjonali skont l-Artikolu 6(1) ta’ 
[Regolament dwar it-tħejjija għar-riskji kif 
propost mill-OM(2016)862] jekk il-
kompitu jiġi ddelegat mill-ENTSO għall-
Elettriku;

(m) identifikazzjoni minn qabel tax-
xenarji potenzjali ta’ kriżi reġjonali skont 
l-Artikolu 6(1) ta’ [Regolament dwar it-
tħejjija għar-riskji kif propost mill-
COM(2016) 862] jekk il-kompitu jiġi 
ddelegat mill-ENTSO għall-Elettriku.

Or. en

Emenda 1210
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) identifikazzjoni tax-xenarji ta’ kriżi 
reġjonali skont l-Artikolu 6(1) ta’ 
[Regolament dwar it-tħejjija għar-riskji kif 
propost mill-OM(2016) 862] jekk il-
kompitu jiġi ddelegat mill-ENTSO għall-
Elettriku;

(m) identifikazzjoni tax-xenarji ta’ kriżi 
reġjonali skont l-Artikolu 6(1) ta’ 
[Regolament dwar it-tħejjija għar-riskji kif 
propost mill-COM(2016) 862];
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Or. en

Emenda 1211
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) tħejjija u twettiq tas-
simulazzjonijiet annwali ta’ kriżi 
f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti skont l-Artikolu 12(3) ta’ 
[Regolament dwar it-tħejjija għar-riskji 
kif propost mill-COM(2016) 862];

imħassar

Or. en

Emenda 1212
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) kompiti relatati mal-
identifikazzjoni tax-xenarji ta’ kriżi 
reġjonali jekk u safejn jiġu ddelegati liċ-
ċentri operazzjonali reġjonali skont l-
Artikolu 6(1) ta’ [Regolament dwar it-
tħejjija għar-riskji kif propost mill-
COM(2016) 862];

imħassar

Or. en

Emenda 1213
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(o) kompiti relatati mal-
identifikazzjoni tax-xenarji ta’ kriżi 
reġjonali jekk u safejn jiġu ddelegati liċ-
ċentri operazzjonali reġjonali skont l-
Artikolu 6(1) ta’ [Regolament dwar it-
tħejjija għar-riskji kif propost mill-
COM(2016) 862];

imħassar

Or. en

Emenda 1214
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) kompiti relatati mal-
identifikazzjoni tal-prospettivi staġonali 
tal-adegwatezza jekk u safejn jiġu 
ddelegati liċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
skont l-Artikolu 9(2) ta’ [Regolament 
dwar it-tħejjija għar-riskji kif propost 
mill-COM(2016) 862];

imħassar

Or. en

Emenda 1215
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) kompiti relatati mal-
identifikazzjoni tal-prospettivi staġonali 
tal-adegwatezza jekk u safejn jiġu 
ddelegati liċ-ċentri operazzjonali reġjonali
skont l-Artikolu 9(2) ta’ [Regolament dwar 
it-tħejjija għar-riskji kif propost mill-
COM(2016) 862];

(p) kompiti relatatimal-
prospettivistaġonali tal-adegwatezza skont 
l-Artikolu 9(2) ta’ [Regolament dwar it-
tħejjija għar-riskji kif propost mill-
COM(2016) 862];

Or. en
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Emenda 1216
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt pa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) kompiti relatati mal-iżvilupp ta' 
metodoloġija għall-identifikazzjoni tal-
aktar xenarji rilevanti ta' kriżijiet tal-
elettriku f'kuntest reġjonali skont l-
Artikolu 5(4) tar-[Regolament dwar it-
tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku 
kif propost minn COM(2016) 862];

Or. en

Emenda 1217
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt pb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pb) kompiti relatati mal-iżvilupp ta' 
metodoloġija għall-valutazzjonijiet tal-
adegwatezza fuq perjodu qasir ta' żmien 
skont l-Artikolu 8(2) tar-[Regolament 
dwar it-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-
elettriku kif propost minn COM(2016) 
862];

Or. en

Emenda 1218
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt pc (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pc) koordinazzjoni tal-armonizzazzjoni 
ta' miżuri reġjonali li għandhom jiġu 
inklużi fil-pjanijiet nazzjonali ta' tħejjija 
għar-riskji tal-Istati Membri kkonċernati 
skont l-Artikoli 10(4) u 12(2) tar-
[Regolament dwar it-tħejjija għar-riskji 
fis-settur tal-elettriku kif propost minn 
COM(2016) 862];

Or. en

Emenda 1219
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) kalkolu tal-kapaċità fi dħul 
massimu disponibbli għall-parteċipazzjoni 
tal-kapaċità barranija fil-mekkaniżmi ta’ 
kapaċità skont l-Artikolu 21(6).

imħassar

Or. en

Emenda 1220
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) kalkolu tal-kapaċità fi dħul 
massimu disponibbli għall-parteċipazzjoni 
tal-kapaċità barranija fil-mekkaniżmi ta’ 
kapaċità skont l-Artikolu 21(6).

imħassar

Or. en

Emenda 1221
Claude Turmes
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt qa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(qa) kompiti relatati mal-appoġġ tal-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għall-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet tal-
kapaċità ta' trażmissjoni.

Or. en

Emenda 1222
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ żżid 
funzjonijiet oħra f’idejn iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali li ma jinvolvux is-
setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, skont il-
Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 1223
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ żżid 
funzjonijiet oħra f’idejn iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali li ma jinvolvux is-
setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, skont il-
Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

2. Il-Kummissjoni tista’ żżid 
funzjonijiet oħra f’idejn iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali skont il-
Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 1224
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jipprovdu liċ-
ċentru operazzjonali reġjonali bl-
informazzjoni meħtieġa biex jitwettqu l-
funzjonijiet tiegħu.

3. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jipprovdu lill-
koordinatur reġjonali tas-sigurtà tagħhom 
bl-informazzjoni meħtieġa biex jitwettqu s-
servizzi tiegħu.

Or. en

Emenda 1225
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 
Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jipprovdu lill-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema bl-informazzjoni 
kollha meħtieġa biex jiġu implimentati d-
deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet 
proposti miċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali.

4. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni
reġjonali għandhom jipprovdu lill-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni tar-reġjun ta' 
tħaddim tas-sistema bl-informazzjoni 
kollha meħtieġa biex jiġu żgurati l-
istabbiltà tas-sistema u s-sigurtà tal-
provvista.

Or. en

Emenda 1226
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 4. Il-koordinaturi reġjonali tas-
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għandhom jipprovdu lill-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema bl-informazzjoni 
kollha meħtieġa biex jiġu implimentati d-
deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet 
proposti miċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali.

sigurtà għandhom jipprovdu lill-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni tar-reġjun bil-
kapaċità kalkolata bl-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex jiġu implimentati r-
rakkomandazzjonijiet proposti mill-
koordinaturi reġjonali tas-sigurtà.

Or. en

Emenda 1227
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fuq talba tal-Kummissjoni, iċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
jagħtu l-opinjonijiet tagħhom lill-
Kummissjoni dwar l-adozzjoni tal-linji 
gwida msemmija fl-Artikolu 54.

Or. en

Emenda 1228
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 imħassar

Kooperazzjoni maċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali

1. Il-funzjonament ta’ kuljum taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandu jiġi ġestit 
permezz ta’ proċessi kooperattivi ta’ teħid 
ta’ deċiżjonijiet. Il-proċess kooperattiv ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet għandu jkun ibbażat 
fuq:

(a) arranġamenti ta’ ħidma li jindirizzaw 
l-aspetti operazzjonali u ta’ ppjanar 
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relatati mal-funzjonijiet, skont l-Artikolu 
36;

(b) proċedura għall-konsultazzjoni tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema, 
organizzata miċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali fl-eżerċitar tal-obbligi u tal-
kompiti operazzjonali tagħhom, skont l-
Artikolu 37;

(c) proċedura għall-adozzjoni ta’ 
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet skont 
l-Artikolu 38;

(d) proċedura għar-reviżjoni ta’ 
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
adottai miċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
skont l-Artikolu 39.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha, għandhom jitħassru mingħajr ebda 
sostituzzjoni.Huwa ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u proporzjonalità skont l-Artikolu 194 TFUE.

Emenda 1229
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 imħassar

Kooperazzjoni maċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali

1. Il-funzjonament ta’ kuljum taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandu jiġi ġestit 
permezz ta’ proċessi kooperattivi ta’ teħid 
ta’ deċiżjonijiet. Il-proċess kooperattiv ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet għandu jkun ibbażat 
fuq:

(a) arranġamenti ta’ ħidma li jindirizzaw 
l-aspetti operazzjonali u ta’ ppjanar 
relatati mal-funzjonijiet, skont l-Artikolu 
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36;

(b) proċedura għall-konsultazzjoni tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema, 
organizzata miċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali fl-eżerċitar tal-obbligi u tal-
kompiti operazzjonali tagħhom, skont l-
Artikolu 37;

(c) proċedura għall-adozzjoni ta’ 
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet skont 
l-Artikolu 38;

(d) proċedura għar-reviżjoni ta’ 
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
adottai miċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
skont l-Artikolu 39.

Or. en

Emenda 1230
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni maċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali

Kooperazzjoni fi ħdan ir-reġjuni bil-
kapaċità kalkolata.

Or. en

Emenda 1231
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-funzjonament ta’ kuljum taċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għandu jiġi 
ġestit permezz ta’ proċessi kooperattivi ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet. Il-proċess 
kooperattiv ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
għandu jkun ibbażat fuq:

1. Il-funzjonament ta’ kuljum taċ-
ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali għandu 
jiġi ġestit permezz ta’ proċessi kooperattivi 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet bl-involviment 
attiv tal-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni tar-reġjun. Il-proċess 
kooperattiv ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
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għandu jkun ibbażat fuq:

Or. en

Emenda 1232
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-funzjonament ta’ kuljum taċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għandu jiġi 
ġestit permezz ta’ proċessi kooperattivi ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet. Il-proċess 
kooperattiv ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
għandu jkun ibbażat fuq:

1. Il-koordinazzjoni ta’ kuljum fi 
ħdan ir-reġjun bil-kapaċità kalkolata 
għandha tiġi ġestita permezz ta’ proċess 
kooperattiv ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet bejn 
l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni tat-
tali reġjun. Il-proċess kooperattiv ta’ teħid 
ta’ deċiżjonijiet għandu jkun ibbażat fuq:

Or. en

Emenda 1233
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan 
Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-funzjonament ta’ kuljum taċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għandu jiġi
ġestit permezz ta’ proċessi kooperattivi ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet. Il-proċess 
kooperattiv ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
għandu jkun ibbażat fuq:

1. Il-funzjonament ta’ kuljum taċ-
ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali għandu 
jiġi ġestit permezz ta’ proċessi kooperattivi 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet fost l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni. Il-proċess 
kooperattiv ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
għandu jkun ibbażat fuq:

Or. en

Emenda 1234
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
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Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) arranġamenti ta’ ħidma li 
jindirizzaw l-aspetti operazzjonali u ta’ 
ppjanar relatati mal-funzjonijiet, skont l-
Artikolu 36;

(a) arranġamenti ta’ ħidma li 
jindirizzaw l-aspetti operazzjonali rilevanti 
għas-servizzi msemmija fl-Artikolu 34(1), 
inklużi arranġamenti għal koordinazzjoni 
stabbilita bejn il-koordinaturi reġjonali 
tas-sigurtà, jekk ikun meħtieġ;

Or. en

Emenda 1235
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) proċedura għall-konsultazzjoni tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema, organizzata 
miċ-ċentri operazzjonali reġjonali fl-
eżerċitar tal-obbligi u tal-kompiti 
operazzjonali tagħhom, skont l-Artikolu 
37;

(b) proċedura għall-konsultazzjoni, 
b'mod effiċjenti u inklużiv, tal-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema, organizzata miċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali fl-eżerċitar tal-
obbligi u tal-kompiti operazzjonali 
tagħhom, skont l-Artikolu 37;

Or. en

Emenda 1236
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Edouard Martin, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) proċedura għall-konsultazzjoni tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema, organizzata 
miċ-ċentri operazzjonali reġjonali fl-
eżerċitar tal-obbligi u tal-kompiti 
operazzjonali tagħhom, skont l-Artikolu 

(b) proċedura għall-konsultazzjoni tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
partijiet ikkonċernati rilevanti tar-reġjun 
ta’ tħaddim tas-sistema, organizzata miċ-
ċentri operazzjonali reġjonali fl-eżerċitar 
tal-obbligi u tal-kompiti operazzjonali 
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37; tagħhom, skont l-Artikolu 37;

Or. en

Emenda 1237
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) proċedura għall-konsultazzjoni tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema, 
organizzata miċ-ċentri operazzjonali
reġjonali fl-eżerċitar tal-obbligi u tal-
kompiti operazzjonali tagħhom, skont l-
Artikolu 37;

(b) proċedura għall-kondiviżjoni tal-
analiżi u l-konsultazzjoni tal-proposti tal-
koordinatur reġjonali tas-sigurtà mal-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni tar-
reġjun bil-kapaċità kalkolata;

Or. en

Emenda 1238
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) proċedura għall-adozzjoni ta’ 
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet skont 
l-Artikolu 38;

(c) proċedura għall-adozzjoni ta' 
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet skont 
l-Artikolu 38 li tiżgura trattament ugwali 
bejn membri taċ-ċentru operazzjonali 
reġjonali;

Or. en

Emenda 1239
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt c



PE610.740v01-00 64/127 AM\1134739MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) proċedura għall-adozzjoni ta’ 
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet skont 
l-Artikolu 38;

(c) proċedura għall-adozzjoni ta’ 
deċiżjonijiet tal-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni li jikkunsidraw r-
rakkomandazzjonijiet minn koordinaturi 
reġjonali tas-sigurtà;

Or. en

Emenda 1240
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) proċedura għall-adozzjoni ta’ 
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet skont 
l-Artikolu 38;

(c) proċedura għall-adozzjoni u r-
reviżjoni ta' rakkomandazzjonijiet skont l-
Artikolu 38;

Or. en

Emenda 1241
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) proċedura għar-reviżjoni ta’ 
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
adottai miċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
skont l-Artikolu 39.

imħassar

Or. en

Emenda 1242
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad Cabezón Ruiz, 
José Blanco López, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) proċedura għar-reviżjoni ta’
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
adottai miċ-ċentri operazzjonali reġjonali
skont l-Artikolu 39.

(d) proċedura għall-adozzjoni u r-
reviżjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet adottati miċ-ċentri 
reġjonali ta' kooperazzjoni skont l-
Artikolu 39.

Or. en

Emenda 1243
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) proċedura għar-reviżjoni ta’ 
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
adottai miċ-ċentri operazzjonali reġjonali
skont l-Artikolu 39.

(d) proċedura għar-reviżjoni 
ta’ rakkomandazzjonijiet adottati mill-
koordinaturi tas-sigurtà skont l-Artikolu 
39.

Or. en

Emenda 1244
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 35a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35a

Kooperazzjoni bejn iċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali

1.Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jikkooperaw fil-livell tal-
Unjoni sabiex jiżguraw l-operazzjoni 
koordinata u l-prestazzjoni effiċjenti u 
sigura tas-sistemi ta' elettriċità tul l-
Unjoni.Għal dan il-għan, iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jistabbilixxu strutturi effiċjenti 
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ta’ kooperazzjoni sabiex:

(a) jiġu kondiviżi għodda, metodi u 
proċeduri eżistenti.

(b) iwettqu l-funzjonijiet tagħhom ta' 
koordinazzjoni b'mod alternat jew b'mod 
kooperattiv;

(c) jottimizzaw flimkien l-eżekuzzjoni tal-
funzjonijiet u tal-għodda għall-operaturi 
tas-sistemi ta’ trażmissjoni u jiżviluppaw 
funzjonijiet u għodda ġodda.

2.Sa [OP:tmintax-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jiżviluppaw, f'kooperazzjoni stretta mal-
operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni u l-
ENTSO għall-Elettriku, u jippreżentaw 
lill-Aġenzija, proposta għall-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn iċ-
ċentri operazzjonali reġjonali skont il-
kriterji fil-paragrafu 1.

Fi żmien tliet xhur minn mindu tirċievi l-
proposta, l-Aġenzija għandha, wara li 
tikkonsulta formalment lill-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw lill-
partijiet ikkonċernati kollha, jew 
tiddeċiedi li tapprova l-proposta jew 
tipproponi emendi.

3.Il-proposta msemmija fil-paragrafu 2 
għandha titressaq lill-Aġenzija f'każ ta' 
tibdiliet sinjifikanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq u jiġi implimentat aktaris-suq intern tal-enerġija, iċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali jridu jikooperaw.Dan l-Artikolu huwa b'hekk kontinwazzjoni loġika tad-
dispożizzjonijiet preċedenti dwar l-ROCs.

Emenda 1245
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 36
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36 imħassar

Arranġamenti ta’ ħidma

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw arranġamenti ta’ 
ħidma li jindirizzaw l-aspetti operazzjonali 
u ta’ ppjanar relatati mal-funzjonijiet li 
jridu jitwettqu, billi jitqiesu, b’mod 
partikolari, l-ispeċifiċitajiet u r-rekwiżiti 
ta’ dawk il-funzjonijiet kif speċifikat fl-
Anness I.

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżguraw li l-arranġamenti ta’ 
ħdima jinkludu regoli għan-notifika tal-
partijiet ikkonċernati.

Or. en

Emenda 1246
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36 imħassar

Arranġamenti ta’ ħidma

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw arranġamenti ta’ 
ħidma li jindirizzaw l-aspetti operazzjonali 
u ta’ ppjanar relatati mal-funzjonijiet li 
jridu jitwettqu, billi jitqiesu, b’mod 
partikolari, l-ispeċifiċitajiet u r-rekwiżiti 
ta’ dawk il-funzjonijiet kif speċifikat fl-
Anness I.

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżguraw li l-arranġamenti ta’ 
ħdima jinkludu regoli għan-notifika tal-
partijiet ikkonċernati.

Or. en
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Emenda 1247
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36 imħassar

Arranġamenti ta’ ħidma

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw arranġamenti ta’ 
ħidma li jindirizzaw l-aspetti operazzjonali 
u ta’ ppjanar relatati mal-funzjonijiet li 
jridu jitwettqu, billi jitqiesu, b’mod 
partikolari, l-ispeċifiċitajiet u r-rekwiżiti 
ta’ dawk il-funzjonijiet kif speċifikat fl-
Anness I.

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżguraw li l-arranġamenti ta’ 
ħdima jinkludu regoli għan-notifika tal-
partijiet ikkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha, għandha titħassar mingħajr ebda sostituzzjoni.Huwa 
ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità skont l-Artikolu 194 SFEU

Emenda 1248
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw arranġamenti ta’ 
ħidma li jindirizzaw l-aspetti operazzjonali 
u ta’ ppjanar relatati mal-funzjonijiet li 
jridu jitwettqu, billi jitqiesu, b’mod 
partikolari, l-ispeċifiċitajiet u r-rekwiżiti ta’ 
dawk il-funzjonijiet kif speċifikat fl-

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw arranġamenti ta’ 
ħidma li huma effiċjenti, inklużivi, u 
jiffaċilitaw il-kunsens, li jindirizzaw l-
aspetti operazzjonali u ta’ ppjanar relatati 
mal-funzjonijiet li jridu jitwettqu, billi 
jitqiesu, b’mod partikolari, l-ispeċifiċitajiet 
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Anness I. u r-rekwiżiti ta’ dawk il-funzjonijiet kif 
speċifikat fl-Anness I.

Or. en

Emenda 1249
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentrioperazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw arranġamenti ta’ 
ħidma li jindirizzaw l-aspetti operazzjonali 
u ta’ ppjanar relatati mal-funzjonijiet li 
jridu jitwettqu, billi jitqiesu, b’mod 
partikolari, l-ispeċifiċitajiet u r-rekwiżiti ta’ 
dawk il-funzjonijiet kif speċifikat fl-
Anness I.

1. Bl-appoġġ tal-Aġenzija, iċ-ċentri
operazzjonali reġjonali għandhom 
jiżviluppaw arranġamenti ta’ ħidma li 
jindirizzaw l-aspetti operazzjonali u ta’ 
ppjanar relatati mal-funzjonijiet li jridu 
jitwettqu, billi jitqiesu, b’mod partikolari, 
l-ispeċifiċitajiet u r-rekwiżiti ta’ dawk il-
funzjonijiet kif speċifikat fl-Anness I.

Or. en

Emenda 1250
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżguraw li l-arranġamenti ta’ 
ħdima jinkludu regoli għan-notifika tal-
partijiet ikkonċernati.

2. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni
reġjonali għandhom jiżguraw li l-
arranġamenti ta’ ħdima jinkludu regoli 
għan-notifika tal-partijiet ikkonċernati.

Or. en

Emenda 1251
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 37
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37 imħassar

Proċedura ta’ konsultazzjoni

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura biex 
jorganizzaw, fl-eżerċitar tal-obbligi u tal-
kompiti operazzjonali tagħhom ta’ 
kuljum, il-konsultazzjoni xierqa u regolari 
tal-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
tal-partijiet ikkonċernati rilevanti. Sabiex 
jiżguraw li jistgħu jiġu indirizzati l-
kwistjonijiet regolatorji, l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ikunu involuti meta 
jkun meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha, għandha titħassar mingħajr ebda sostituzzjoni.Huwa 
ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità skont l-Artikolu 194 SFEU

Emenda 1252
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37 imħassar

Proċedura ta’ konsultazzjoni

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura biex 
jorganizzaw, fl-eżerċitar tal-obbligi u tal-
kompiti operazzjonali tagħhom ta’ 
kuljum, il-konsultazzjoni xierqa u regolari 
tal-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
tal-partijiet ikkonċernati rilevanti. Sabiex 
jiżguraw li jistgħu jiġu indirizzati l-
kwistjonijiet regolatorji, l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ikunu involuti meta 
jkun meħtieġ.
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Or. en

Emenda 1253
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37 imħassar

Proċedura ta’ konsultazzjoni

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura biex 
jorganizzaw, fl-eżerċitar tal-obbligi u tal-
kompiti operazzjonali tagħhom ta’ 
kuljum, il-konsultazzjoni xierqa u regolari 
tal-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
tal-partijiet ikkonċernati rilevanti. Sabiex 
jiżguraw li jistgħu jiġu indirizzati l-
kwistjonijiet regolatorji, l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ikunu involuti meta 
jkun meħtieġ.

Or. en

Emenda 1254
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
jiżviluppaw proċedura biex jorganizzaw, 
fl-eżerċitar tal-obbligi u tal-kompiti 
operazzjonali tagħhom ta’ kuljum, il-
konsultazzjoni xierqa u regolari tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u tal-
partijiet ikkonċernati rilevanti. Sabiex 
jiżguraw li jistgħu jiġu indirizzati l-
kwistjonijiet regolatorji, l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ikunu involuti meta 
jkun meħtieġ.

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
jiżviluppaw proċedura biex jorganizzaw, 
fl-eżerċitar tal-obbligi u tal-kompiti 
operazzjonali tagħhom ta’ kuljum, il-
konsultazzjoni xierqa u regolari tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u tal-
partijiet ikkonċernati rilevanti.
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Or. en

Emenda 1255
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
jiżviluppaw proċedura biex jorganizzaw, 
fl-eżerċitar tal-obbligi u tal-kompiti
operazzjonali tagħhom ta’ kuljum, il-
konsultazzjoni xierqa u regolari tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u tal-
partijiet ikkonċernati rilevanti. Sabiex 
jiżguraw li jistgħu jiġu indirizzati l-
kwistjonijiet regolatorji, l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ikunu involuti meta 
jkun meħtieġ.

Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura biex 
jorganizzaw, fl-eżerċitar tal-obbligi u tal-
kompiti tagħhom ta' kuljum, il-
konsultazzjoni xierqa u regolari tal-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni u tal-
partijiet ikkonċernati rilevanti. Sabiex 
jiżguraw li jistgħu jiġu indirizzati l-
kwistjonijiet regolatorji, l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ikunu involuti meta 
jkun meħtieġ.

Or. en

Emenda 1256
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37a

Trasparenza

1.Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jorganizzaw proċess għall-
involviment tal-partijiet ikkonċernati u 
jorganizzaw laqgħat regolari mal-partijiet 
ikkonċernati sabiex jiddiskutu 
kwistjonijiet relatati mal-operat effiċjenti, 
sigur u affidabbli tas-
sistema interkonnessa kif ukoll sabiex 
jiġu identifikati nuqqasijiet u jiġi propost 
titjib;

2.ENTSO għall-eletriċità u ċ-ċentri 
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operattivi reġjonali għandhom joperaw 
b'trasparenza sħiħa lejn il-partijiet 
ikkonċernati u l-pubbliku ġenerali.Id-
dokumentazzjoni kollha rilevanti għandha 
tkun ippubblikata fuq is-sit tal-internet 
taċ-ċentru ta' operazzjonijiet rispettiv.Dan 
il-paragrafu għandu japplika għall-
proposti, ġustifikazzjonijiet u deċiżjonijiet 
adottati skont l-Artikoli 32, 33, 35(a) u 
38 ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa kontinwazzjoni loġika tad-dispożizzjonijiet preċedenti dwar l-ROCs.

Emenda 1257
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38 imħassar

Adozzjoni tad-deċiżjonijiet u tar-
rakkomandazzjonijiet

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għall-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw deċiżjonijiet 
vinkolanti indirizzati lill-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni dwar il-
funzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b), 
(g) u (q) tal-Artikolu 34(1). L-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom 
jimplimentaw id-deċiżjonijiet vinkolanti 
maħruġa miċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali għajr f’każijiet meta s-sikurezza 
tas-sistema tkun se tiġi affettwata b’mod 
negattiv.

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw rakkomandazzjonijiet 
indirizzati lill-operaturi tas-sistema ta’ 
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trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 
imsemmija fil-punti (c) sa (f) u (h) sa (p) 
tal-Artikolu 34(1).

4. L-awtoritajiet regolatorji ta’ reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema jistgħu jiddeċiedu
b’mod konġunt li jagħtu setgħat 
vinkolanti ta’ teħid tad-deċiżjonijiet liċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għal 
funzjoni waħda jew aktar prevista fil-
punti (c) sa (f) u (h) sa (l) tal-Artikolu 
34(1).

Or. en

Emenda 1258
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38 imħassar

Adozzjoni tad-deċiżjonijiet u tar-
rakkomandazzjonijiet

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għall-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw deċiżjonijiet 
vinkolanti indirizzati lill-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni dwar il-
funzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b), 
(g) u (q) tal-Artikolu 34(1). L-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom 
jimplimentaw id-deċiżjonijiet vinkolanti 
maħruġa miċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali għajr f’każijiet meta s-sikurezza 
tas-sistema tkun se tiġi affettwata b’mod 
negattiv.

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw rakkomandazzjonijiet 
indirizzati lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 
imsemmija fil-punti (c) sa (f) u (h) sa (p) 
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tal-Artikolu 34(1).

4. L-awtoritajiet regolatorji ta’ reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema jistgħu jiddeċiedu 
b’mod konġunt li jagħtu setgħat 
vinkolanti ta’ teħid tad-deċiżjonijiet liċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għal 
funzjoni waħda jew aktar prevista fil-
punti (c) sa (f) u (h) sa (l) tal-Artikolu 
34(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha, għandha titħassar mingħajr ebda sostituzzjoni.Huwa 
ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità skont l-Artikolu 194 SFEU

Emenda 1259
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali
għandhom jiżviluppaw proċedura għall-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

1. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni ta' reġjun ta' tħaddim tas-
sistema għandhom jiżviluppaw proċedura 
għall-adozzjoni u r-reviżjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet imressqa minn 
ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali b'mod 
konformi mal-kriterji stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3.

Or. en

Emenda 1260
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għall-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għall-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet, li tiżgura 
rappreżentanza ġeografikament 
ibbilanċjata u trattament ugwali bejn 
membri taċ-ċentru operazzjonali 
reġjonali.

Or. en

Emenda 1261
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali
għandhom jiżviluppaw proċedura għall-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

1. Operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni tar-reġjun bil-kapaċità 
kalkolata għandhom jistabbilixxu
proċedura għall-adozzjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet minn koordinaturi 
reġjonali tas-sigurtà.

Or. en

Emenda 1262
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għall-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali, 
flimkien mal-Kummissjoni u l-Aġenzija,
għandhom jiżviluppaw proċedura għall-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Emenda 1263
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Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għall-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

1. L-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni ta' kull ċentru ta'
koordinazzjoni reġjonali għandhom 
jiżviluppaw proċedura għall-adozzjoni ta’ 
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Emenda 1264
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentrioperazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għall-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

1. Bl-appoġġ tal-Aġenzija, iċ-ċentri
operazzjonali reġjonali għandhom 
jiżviluppaw proċedura għall-adozzjoni ta’ 
deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Emenda 1265
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw deċiżjonijiet 
vinkolanti indirizzati lill-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni dwar il-
funzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b), 
(g) u (q) tal-Artikolu 34(1). L-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom 
jimplimentaw id-deċiżjonijiet vinkolanti 

imħassar
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maħruġa miċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali għajr f’każijiet meta s-sikurezza 
tas-sistema tkun se tiġi affettwata b’mod 
negattiv.

Or. en

Emenda 1266
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw deċiżjonijiet 
vinkolanti indirizzati lill-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni dwar il-
funzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b), 
(g) u (q) tal-Artikolu 34(1). L-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom 
jimplimentaw id-deċiżjonijiet vinkolanti 
maħruġa miċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali għajr f’każijiet meta s-sikurezza 
tas-sistema tkun se tiġi affettwata b’mod 
negattiv.

imħassar

Or. en

Emenda 1267
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw deċiżjonijiet vinkolanti 
indirizzati lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 
imsemmija fil-punti (a), (b), (g) u (q) tal-
Artikolu 34(1). L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jimplimentaw id-
deċiżjonijiet vinkolanti maħruġa miċ-

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw deċiżjonijiet vinkolanti 
indirizzati lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 
imsemmija fil-punti rilevanti tal-Artikolu 
34(1).
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ċentri operazzjonali reġjonali għajr 
f’każijiet meta s-sikurezza tas-sistema 
tkun se tiġi affettwata b’mod negattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ivverifika r-referenzi finali

Emenda 1268
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw deċiżjonijiet 
vinkolanti indirizzati lill-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 
imsemmija fil-punti (a), (b), (g) u (q) tal-
Artikolu 34(1). L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jimplimentaw id-
deċiżjonijiet vinkolanti maħruġa miċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għajr 
f’każijiet meta s-sikurezza tas-sistema 
tkun se tiġi affettwata b’mod negattiv.

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw deċiżjonijiet indirizzati 
lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
dwar il-funzjonijiet imsemmija fil-punti 
(a), (b), (g) u (q) tal-Artikolu 34(1). Jekk 
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jiddeċiedu li ma jimplementaw ebda 
deċiżjoni maħruġa minn ċentru
operazzjonali reġjonali, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni għandhom 
jipprovdu bil-miktub, ġustifikazzjoni 
motivata bbażata fuq is-sigurtà tas-
sistema u l-effiċjenza liċ-ċentru 
operazzjonali reġjonali b'kopja lill-
Kummissjoni, lill-Aġenzija u lill-ENTSO 
għall-Elettriku.

Or. en

Emenda 1269
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw deċiżjonijiet 

2. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni
reġjonali għandhom ikollhom il-
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vinkolanti indirizzati lill-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 
imsemmija fil-punti (a), (b), (g) u (q) tal-
Artikolu 34(1). L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jimplimentaw id-
deċiżjonijiet vinkolanti maħruġa miċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għajr 
f’każijiet meta s-sikurezza tas-sistema 
tkun se tiġi affettwata b’mod negattiv.

kompetenza li jadottaw deċiżjonijiet 
indirizzati lill-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 
imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-
Artikolu 34(1).

Or. en

Emenda 1270
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw deċiżjonijiet 
vinkolanti indirizzati lill-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 
imsemmija fil-punti (a), (b), (g) u (q) tal-
Artikolu 34(1). L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jimplimentaw id-
deċiżjonijiet vinkolanti maħruġa miċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għajr 
f’każijiet meta s-sikurezza tas-sistema 
tkun se tiġi affettwata b’mod negattiv.

2. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni
reġjonali għandhom jadottaw 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni dwar 
il-funzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 34(1). L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jagħmlu minn 
kollox biex isegwu dawk ir-
rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Emenda 1271
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard 
Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw deċiżjonijiet vinkolanti 
indirizzati lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 

2. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni
reġjonali għandhom jadottaw deċiżjonijiet 
vinkolanti indirizzati lill-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni biss dwar il-
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imsemmija fil-punti (a), (b), (g) u (q) tal-
Artikolu 34(1). L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jimplimentaw id-
deċiżjonijiet vinkolanti maħruġa miċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għajr f’każijiet 
meta s-sikurezza tas-sistema tkun se tiġi 
affettwata b’mod negattiv.

funzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u 
(q) tal-Artikolu 34(1). L-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni għandhom 
jimplimentaw id-deċiżjonijiet vinkolanti 
maħruġa miċ-ċentri ta' koordinazzjoni
reġjonali għajr f’każijiet meta s-sikurezza 
tas-sistema tkun se tiġi affettwata b’mod 
negattiv. Operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jispjegaw għaliex 
is-sistema ta' sigurtà hija affettwata 
b'mod negattiv.

Or. en

Emenda 1272
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni ma jistgħux jimplementaw 
id-deċiżjonijiet vinkolanti maħruġa miċ-
ċentri operazzjonali reġjonali meta l-
implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet 
tirriżulta fi ksur ta' limiti ta' sigurtà 
operazzjonali definiti minn kull TSO 
skont l-Artikolu 25 tar-Regolament [Ir-
Regolament tal-Kummissjoni li 
jistabbilixxi linja gwida dwar it-tħaddim 
tas-sistema ta’ trażmissjoni tal-elettriku].

Meta operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jiddeċiedi li ma jimplimentax deċiżjoni 
għar-raġuni msemmija f'dan il-
paragrafu, dan għandu jinnotifikaha liċ-
ċentru operazzjonali reġjonali fl-iqsar 
żmien possibbli, flimkien ma' 
ġustifikazzjoni.Iċ-ċentru operazzjonali 
reġjonali għandu jevalwa l-impatt tad-
devjazzjoni fuq l-operaturi l-oħra tas-
sistemi ta’ trażmissjoni tar-reġjun u jista' 
jipproponi sett differenti ta' deċiżjonijiet.

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jirrapportaw il-każijiet fejn 
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
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jiddeċiedi li ma jimplimentax deċiżjoni, 
flimkien mal-ġustifikazzjoni pprovduta, 
lill-awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema fi żmien jumejn.

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali jistgħu 
jitolbu lill-Aġenzija jew lil awtorità 
regolatorja nazzjonali jew aktar taż-żona 
ġeografika fejn huma stabbiliti sabiex 
jevalwaw jekk ġustifikazzjoni invokata 
minn operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
skont il-paragrafu 3 tammontax għal ksur 
tal-limiti ta’ sigurtà operazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri deċiżjonali jridu jkunu mfassla fid-dettal peress li dawn l-
entitajiet il-ġodda huma maħluqa taħt l-Artikoli 30-44.

Emenda 1273
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw rakkomandazzjonijiet 
indirizzati lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 
imsemmija fil-punti (c) sa (f) u (h) sa (p) 
tal-Artikolu 34(1).

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw rakkomandazzjonijiet 
indirizzati lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni dwar il-funzjonijiet elenkati 
fl-Artikolu 34(1) li mhumiex imsemmija 
fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. Kull 6 
xhur, iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jippubblikaw rapport 
komprensiv li jippreżenta l-każijiet kollha 
fejn id-deċiżjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet ma ġewx applikati, 
u fejn jingħataw dettalji għal proposti 
għat-titjib tal-proċeduri.

Or. en

Emenda 1274
Zdzisław Krasnodębski
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Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw rakkomandazzjonijiet 
indirizzati lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 
imsemmija fil-punti (c) sa (f) u (h) sa (p) 
tal-Artikolu 34(1).

3. Il-koordinaturi reġjonali tas-
sigurtà għandhom jadottaw 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni fir-
rigward tas-servizzi msemmija fl-
Artikolu 34(1).

Or. en

Emenda 1275
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw rakkomandazzjonijiet 
indirizzati lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 
imsemmija fil-punti (c) sa (f) u (h) sa (p)
tal-Artikolu 34(1).

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jadottaw rakkomandazzjonijiet 
indirizzati lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni dwar il-funzjonijiet 
imsemmija fil-punti (c) sa (q) tal-Artikolu 
34(1).

Or. en

Emenda 1276
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet regolatorji ta’ 
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema jistgħu 
jiddeċiedu b’mod konġunt li jagħtu 
setgħat vinkolanti ta’ teħid tad-
deċiżjonijiet liċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali għal funzjoni waħda jew aktar 
prevista fil-punti (c) sa (f) u (h) sa (l) tal-

imħassar
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Artikolu 34(1).

Or. en

Emenda 1277
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet regolatorji ta’ 
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema jistgħu 
jiddeċiedu b’mod konġunt li jagħtu 
setgħat vinkolanti ta’ teħid tad-
deċiżjonijiet liċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali għal funzjoni waħda jew aktar 
prevista fil-punti (c) sa (f) u (h) sa (l) tal-
Artikolu 34(1).

imħassar

Or. en

Emenda 1278
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet regolatorji ta’ reġjun 
ta’ tħaddim tas-sistema jistgħu jiddeċiedu 
b’mod konġunt li jagħtu setgħat vinkolanti 
ta’ teħid tad-deċiżjonijiet liċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għal funzjoni 
waħda jew aktar prevista fil-punti (c) sa (f) 
u (h) sa (l) tal-Artikolu 34(1).

4. L-awtoritajiet regolatorji ta’ reġjun 
ta’ tħaddim tas-sistema jistgħu jiddeċiedu 
b’mod konġunt li jagħtu setgħat vinkolanti 
ta’ teħid tad-deċiżjonijiet liċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għal funzjoni 
waħda jew aktar prevista fil-punti (a) sa 
(q) tal-Artikolu 34(1). Din id-deċiżjoni 
għanda tiddefinixxi b'mod preċiż, fir-
rigward ta' tali funzjonijiet, ir-
responsabbiltajiet rispettivi taċ-ċentri ta' 
koordinazzjoni reġjonali u tal-operaturi 
tas-sistemi ta' trażmissjoni, b'mod 
partikolari f'każijiet fejn is-sigurtà tas-
sistema tista' tiġi affettwata b'mod 
negattiv.
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Or. en

Emenda 1279
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet regolatorji ta’ reġjun 
ta’ tħaddim tas-sistema jistgħu jiddeċiedu 
b’mod konġunt li jagħtu setgħat vinkolanti 
ta’ teħid tad-deċiżjonijiet liċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għal funzjoni 
waħda jew aktar prevista fil-punti (c) sa (f) 
u (h) sa (l) tal-Artikolu 34(1).

4. L-awtoritajiet regolatorji ta’ reġjun 
ta’ tħaddim tas-sistema jistgħu jiddeċiedu 
b’mod konġunt li jagħtu setgħat vinkolanti 
ta’ teħid tad-deċiżjonijiet liċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għal funzjoni 
waħda jew aktar elenkati fl-Artikolu 34(1) 
u li mhumiex imsemmija fil-paragrafu 2 
ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 1280
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet regolatorji ta’ reġjun 
ta’ tħaddim tas-sistema jistgħu jiddeċiedu 
b’mod konġunt li jagħtu setgħat vinkolanti 
ta’ teħid tad-deċiżjonijiet liċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għal funzjoni 
waħda jew aktar prevista fil-punti (c) sa (f) 
u (h) sa (l) tal-Artikolu 34(1).

4. L-awtoritajiet regolatorji ta’ reġjun 
ta’ tħaddim tas-sistema jistgħu jiddeċiedu 
b’mod konġunt li jagħtu setgħat ta’ teħid 
tad-deċiżjonijiet liċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali għal funzjoni waħda jew aktar 
prevista fil-punti (c) sa (f) u (h) sa (l) tal-
Artikolu 34(1).

Or. en

Emenda 1281
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn l-operatur tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni ma jimplementax id-deċiżjoni 
vinkolanti skont l-Artikolu 38(2), għandu 
jippreżenta ġustifikazzjoni dettaljata liċ-
ċentru ta' koordinazzjoni reġjonali u lil 
operaturi oħra ta’ trażmissjoni fir-reġjun.

Or. en

Emenda 1282
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Jistgħu jiġu assenjati funzjonijiet 
oħra liċ-ċentri ta' koordinazzjoni 
reġjonali, meta jitqies effiċjenti u b'hekk 
ikun hemm qbil bejn il-partijiet kollha 
rilevanti.

Or. en

Emenda 1283
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39 imħassar

Reviżjoni tad-deċiżjonijiet u tar-
rakkomandazzjonijiet

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għar-
reviżjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

2. Il-proċedura għandha tibda fuq talba 
ta’ operatur wieħed jew aktar tas-sistema 
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ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ tħaddim 
tas-sistema. Wara r-reviżjoni tad-deċiżjoni 
jew tar-rakkomandazzjoni, iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jikkonformaw jew jimmodifikaw il-
miżura.

3. Jekk il-miżura soġġetta għal reviżjoni 
tkun deċiżjoni vinkolanti skont l-Artikolu 
38(2), it-talba għal reviżjoni ma 
għandhiex tissospendi d-deċiżjoni ħlief 
f’każijiet meta s-sikurezza tas-sistema 
tkun se tiġi affettwata b’mod negattiv.

4. Jekk il-miżura soġġetta għal reviżjoni 
tkun rakkomandazzjoni skont l-Artikolu 
38(3) u wara r-reviżjoni tagħha operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jiddeċiedi li 
jiddevja mir-rakkomandazzjoni, l-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jippreżenta ġustifikazzjoni 
ddettaljata liċ-ċentru operazzjonali 
reġjonali u lill-operaturi l-oħra tas-
sistema ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha, għandha titħassar mingħajr ebda sostituzzjoni.Huwa 
ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità skont l-Artikolu 194 SFEU

Emenda 1284
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39 imħassar

Reviżjoni tad-deċiżjonijiet u tar-
rakkomandazzjonijiet

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għar-
reviżjoni ta’ deċiżjonijiet u 
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rakkomandazzjonijiet.

2. Il-proċedura għandha tibda fuq talba 
ta’ operatur wieħed jew aktar tas-sistema 
ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ tħaddim 
tas-sistema. Wara r-reviżjoni tad-deċiżjoni 
jew tar-rakkomandazzjoni, iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jikkonformaw jew jimmodifikaw il-
miżura.

3. Jekk il-miżura soġġetta għal reviżjoni 
tkun deċiżjoni vinkolanti skont l-Artikolu 
38(2), it-talba għal reviżjoni ma 
għandhiex tissospendi d-deċiżjoni ħlief 
f’każijiet meta s-sikurezza tas-sistema 
tkun se tiġi affettwata b’mod negattiv.

4. Jekk il-miżura soġġetta għal reviżjoni 
tkun rakkomandazzjoni skont l-Artikolu 
38(3) u wara r-reviżjoni tagħha operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jiddeċiedi li 
jiddevja mir-rakkomandazzjoni, l-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jippreżenta ġustifikazzjoni 
ddettaljata liċ-ċentru operazzjonali 
reġjonali u lill-operaturi l-oħra tas-
sistema ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema.

Or. en

Emenda 1285
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39 imħassar

Reviżjoni tad-deċiżjonijiet u tar-
rakkomandazzjonijiet

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għar-
reviżjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

2. Il-proċedura għandha tibda fuq talba 
ta’ operatur wieħed jew aktar tas-sistema 
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ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ tħaddim 
tas-sistema. Wara r-reviżjoni tad-deċiżjoni 
jew tar-rakkomandazzjoni, iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jikkonformaw jew jimmodifikaw il-
miżura.

3. Jekk il-miżura soġġetta għal reviżjoni 
tkun deċiżjoni vinkolanti skont l-Artikolu 
38(2), it-talba għal reviżjoni ma 
għandhiex tissospendi d-deċiżjoni ħlief 
f’każijiet meta s-sikurezza tas-sistema 
tkun se tiġi affettwata b’mod negattiv.

4. Jekk il-miżura soġġetta għal reviżjoni 
tkun rakkomandazzjoni skont l-Artikolu 
38(3) u wara r-reviżjoni tagħha operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jiddeċiedi li 
jiddevja mir-rakkomandazzjoni, l-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jippreżenta ġustifikazzjoni 
ddettaljata liċ-ċentru operazzjonali 
reġjonali u lill-operaturi l-oħra tas-
sistema ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema.

Or. en

Emenda 1286
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reviżjonitad-deċiżjonijiet u tar-
rakkomandazzjonijiet

Appell kontra deċiżjonijiet u reviżjoni tad-
deċiżjonijiet u tar-rakkomandazzjonijiet

Or. en

Emenda 1287
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reviżjoni tad-deċiżjonijiet u tar-
rakkomandazzjonijiet

Reviżjoni tar-rakkomandazzjonijiet

Or. en

Emenda 1288
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għar-
reviżjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali, 
flimkien mal-Kummissjoni u l-Aġenzija,
għandhom jiżviluppaw proċedura ta' 
appell kontra deċiżjonijiet vinkolanti u 
għar-reviżjoni ta' deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.
F'każ ta' appell, hija l-Kummissjoni li 
tieħu deċiżjoni finali. Il-Kummissjoni 
tagħmel dan wara konsultazzjoni tal-
operatur(i) ta’ sistema tat-trażmissjoni 
involuti u ċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
u wara li tkun ħadet pariri mill-Aġenzija.
Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li żżomm, 
tissospendi, tirtira u taltera d-deċiżjoni 
kkontestata.

Or. en

Emenda 1289
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għar-
reviżjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

1. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni
reġjonali u l-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jiżviluppaw b’mod 
konġunt proċedura għar-reviżjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.
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Or. en

Emenda 1290
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għar-
reviżjoni ta’ deċiżjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet.

1. Bl-appoġġ tal-Aġenzija, iċ-ċentri
operazzjonali reġjonali għandhom 
jiżviluppaw proċedura għar-reviżjoni ta’ 
deċiżjonijiet.

Or. en

Emenda 1291
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jiżviluppaw proċedura għar-
reviżjoni ta’ deċiżjonijiet u
rakkomandazzjonijiet.

1. Il-koordinaturi reġjonali tas-
sigurtà għandhom jiżviluppaw proċedura 
għar-reviżjoni ta’ rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Emenda 1292
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċedura għandha tibda fuq 
talba ta’ operatur wieħed jew aktar tas-
sistema ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema. Wara r-reviżjoni tad-
deċiżjoni jew tar-rakkomandazzjoni, iċ-

2. Dawn il-proċeduri għandhom 
jibdew fuq talba ta’ operatur wieħed jew 
aktar tas-sistema ta’ trażmissjoni tar-reġjun 
ta’ tħaddim tas-sistema. F'każ ta' reviżjoni 
ta' deċiżjoni jew ta' rakkomandazzjoni, iċ-
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ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
jikkonformaw jew jimmodifikaw il-miżura.

ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
jikkonformaw jew jimmodifikaw il-miżura.

Or. en

Emenda 1293
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċedura għandha tibda fuq 
talba ta’ operatur wieħed jew aktar tas-
sistema ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema. Wara r-reviżjoni tad-
deċiżjoni jew tar-rakkomandazzjoni, iċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
jikkonformaw jew jimmodifikaw il-miżura.

2. Il-proċedura għandha tibda fuq 
talba ta’ operatur wieħed jew aktar tar-
reġjun bil-kapaċità kalkolata. Wara r-
reviżjoni tar-rakkomandazzjoni, il-
koordinaturi reġjonali tas-sigurtà
għandhom jikkonformaw jew 
jimmodifikaw il-miżura.

Or. en

Emenda 1294
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċedura għandha tibda fuq 
talba ta’ operatur wieħed jew aktar tas-
sistema ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema. Wara r-reviżjoni tad-
deċiżjoni jew tar-rakkomandazzjoni, iċ-
ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
jikkonformaw jew jimmodifikaw il-miżura.

2. Il-proċedura għandha tibda fuq 
talba ta’ operatur wieħed jew aktar tas-
sistema ta’ trażmissjoni tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema. Wara r-reviżjoni tad-
deċiżjoni, iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jikkonformaw jew 
jimmodifikaw il-miżura.

Or. en

Emenda 1295
Françoise Grossetête
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Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-miżura soġġetta għal 
reviżjoni tkun deċiżjoni vinkolanti skont l-
Artikolu 38(2), it-talba għal reviżjoni ma 
għandhiex tissospendi d-deċiżjoni ħlief 
f’każijiet meta s-sikurezza tas-sistema 
tkun se tiġi affettwata b’mod negattiv.

imħassar

Or. en

Emenda 1296
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-miżura soġġetta għal 
reviżjoni tkun deċiżjoni vinkolanti skont l-
Artikolu 38(2), it-talba għal reviżjoni ma 
għandhiex tissospendi d-deċiżjoni ħlief 
f’każijiet meta s-sikurezza tas-sistema 
tkun se tiġi affettwata b’mod negattiv.

3. It-talba għal reviżjoni mgħandhiex 
tissospendi d-deċiżjoni ħlief f'każijiet meta 
l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni
vinkolanti tirriżulta fi ksur ta' limiti ta' 
sigurtà operazzjonali definiti minn kull 
TSO skont l-Artikolu 25 tar-Regolament 
[Ir-Regolament tal-Kummissjoni li 
jistabbilixxi linja gwida dwar it-tħaddim
tas-sistema ta’ trażmissjoni tal-elettriku] 
fiż-żmien tal-implimentazzjoni tad-
deċiżjoni.

Or. en

Emenda 1297
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-miżura soġġetta għal 
reviżjoni tkun deċiżjoni vinkolanti skont l-

3. Fejn, fuq rakkomandazzjoni, 
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
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Artikolu 38(2), it-talba għal reviżjoni ma 
għandhiex tissospendi d-deċiżjoni ħlief 
f’każijiet meta s-sikurezza tas-sistema 
tkun se tiġi affettwata b’mod negattiv.

jiddeċiedi li jiddevja minn tali 
rakkomandazzjoni, l-operatur ta’ sistema 
tat-trażmissjoni għandu jippreżenta 
ġustifikazzjoni dettaljata lill-koordinatur 
tas-sigurtà reġjonali u lil operaturi ta' 
sistemi ta' tranżmissjoni oħrajn tar-reġjun 
bil-kapaċità kalkolata.

Or. en

Emenda 1298
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk il-miżura soġġetta għal 
reviżjoni tkun rakkomandazzjoni skont l-
Artikolu 38(3) u wara r-reviżjoni tagħha 
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jiddeċiedi li jiddevja mir-
rakkomandazzjoni, l-operatur tas-sistema 
ta’ trażmissjoni għandu jippreżenta 
ġustifikazzjoni ddettaljata liċ-ċentru 
operazzjonali reġjonali u lill-operaturi l-
oħra tas-sistema ta’ trażmissjoni tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema.

imħassar

Or. en

Emenda 1299
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk il-miżura soġġetta għal 
reviżjoni tkun rakkomandazzjoni skont l-
Artikolu 38(3) u wara r-reviżjoni tagħha 
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jiddeċiedi li jiddevja mir-
rakkomandazzjoni, l-operatur tas-sistema 

imħassar
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ta’ trażmissjoni għandu jippreżenta 
ġustifikazzjoni ddettaljata liċ-ċentru 
operazzjonali reġjonali u lill-operaturi l-
oħra tas-sistema ta’ trażmissjoni tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema.

Or. en

Emenda 1300
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk il-miżura soġġetta għal 
reviżjoni tkun rakkomandazzjoni skont l-
Artikolu 38(3) u wara r-reviżjoni tagħha
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jiddeċiedi li jiddevja mir-
rakkomandazzjoni, l-operatur tas-sistema 
ta’ trażmissjoni għandu jippreżenta 
ġustifikazzjoni ddettaljata liċ-ċentru 
operazzjonali reġjonali u lill-operaturi l-
oħra tas-sistema ta’ trażmissjoni tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema.

4. Fejn operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni jiddeċiedi li jiddevja mir-
rakkomandazzjoni, l-operatur ta’ sistema 
tat-trażmissjoni għandu 
jippreżenta ġustifikazzjoni dettaljata liċ-
ċentru ta' koordinazzjoni reġjonali u lil 
operaturi ta' sistemi ta' tranżmissjoni 
oħrajn tar-reġjun tat-tħaddim tas-sistema.
Din il-ġustifikazzjoni għandha ssir 
pubblika fi żmien qasir wara li r-
rakkomandazzjoni tiġi rrifjutata.

Or. en

Emenda 1301
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40 imħassar

Bord maniġerjali taċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali

1. Sabiex jadotta miżuri relatati mal-
governanza tagħhom u biex jimmonitorja 
l-prestazzjoni tagħhom, iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jistabbilixxu bord maniġerjali.
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2. Il-bord maniġerjali għandu jkun 
magħmul minn membri li jirrappreżentaw 
lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
u minn osservaturi li jirrappreżentaw lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema. Ir-rappreżentanti tal-
awtoritajiet regolatorji ma għandux 
ikollhom drittijiet tal-vot.

3. Il-bord maniġerjali għandu jkun 
responsabbli:

(a) mill-abbozzar u mill-approvazzjoni tal-
istatuti u mir-regoli ta’ proċedura taċ-
ċentru operazzjonali reġjonali;

(b) mit-teħid tad-deċiżjonijiet u mill-
implimentazzjoni tal-istruttura 
organizzazzjonali;

(c) mit-tħejjija u mill-approvazzjoni tal-
baġit annwali;

(d) mill-iżvilupp u mill-approvazzjoni tal-
proċessi kooperattivi tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 35.

4. Il-kompetenzi tal-bord maniġerjali ma 
jinkludux dawk li huma relatati mal-
attivitajiet ta’ kuljum taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali u mal-prestazzjoni 
tal-funzjonijiet tiegħu.

Or. en

Emenda 1302
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40 imħassar

Bord maniġerjali taċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali

1. Sabiex jadotta miżuri relatati mal-
governanza tagħhom u biex jimmonitorja 
l-prestazzjoni tagħhom, iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jistabbilixxu bord maniġerjali.
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2. Il-bord maniġerjali għandu jkun 
magħmul minn membri li jirrappreżentaw 
lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
u minn osservaturi li jirrappreżentaw lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema. Ir-rappreżentanti tal-
awtoritajiet regolatorji ma għandux 
ikollhom drittijiet tal-vot.

3. Il-bord maniġerjali għandu jkun 
responsabbli:

(a) mill-abbozzar u mill-approvazzjoni tal-
istatuti u mir-regoli ta’ proċedura taċ-
ċentru operazzjonali reġjonali;

(b) mit-teħid tad-deċiżjonijiet u mill-
implimentazzjoni tal-istruttura 
organizzazzjonali;

(c) mit-tħejjija u mill-approvazzjoni tal-
baġit annwali;

(d) mill-iżvilupp u mill-approvazzjoni tal-
proċessi kooperattivi tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 35.

4. Il-kompetenzi tal-bord maniġerjali ma 
jinkludux dawk li huma relatati mal-
attivitajiet ta’ kuljum taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali u mal-prestazzjoni 
tal-funzjonijiet tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha, għandha titħassar mingħajr ebda sostituzzjoni.Huwa 
ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità skont l-Artikolu 194 SFEU

Emenda 1303
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bord maniġerjali għandu jkun 
magħmul minn membri li jirrappreżentaw 

2. Il-bord maniġerjali għandu jkun 
magħmul minn membri li jirrappreżentaw 
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lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
minn osservaturi li jirrappreżentaw lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema. Ir-rappreżentanti tal-
awtoritajiet regolatorji ma għandux 
ikollhom drittijiet tal-vot.

lill-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni.

Or. en

Emenda 1304
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bord maniġerjali għandu jkun 
magħmul minn membri li jirrappreżentaw 
lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
minn osservaturi li jirrappreżentaw lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema. Ir-rappreżentanti tal-
awtoritajiet regolatorji ma għandux 
ikollhom drittijiet tal-vot.

2. Il-bord maniġerjali għandu jkun 
magħmul minn membri li jirrappreżentaw 
lill-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni.

Or. en

Emenda 1305
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bord maniġerjali għandu jkun 
magħmul minn membri li jirrappreżentaw 
lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
minn osservaturi li jirrappreżentaw lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema. Ir-rappreżentanti tal-
awtoritajiet regolatorji ma għandux 
ikollhom drittijiet tal-vot.

2. Il-bord maniġerjali għandu jkun 
magħmul minn membri li jirrappreżentaw 
lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
minn osservaturi li jirrappreżentaw lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun bil-
kapaċità kalkolata. Ir-rappreżentanti tal-
awtoritajiet regolatorji ma għandux 
ikollhom drittijiet tal-vot.

Or. en
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Emenda 1306
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bord maniġerjali għandu jkun 
magħmul minn membri li jirrappreżentaw 
lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
minn osservaturi li jirrappreżentaw lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema. Ir-rappreżentanti tal-
awtoritajiet regolatorji ma għandux 
ikollhom drittijiet tal-vot.

2. Il-bord maniġerjali għandu jkun 
magħmul minn membri li jirrappreżentaw 
lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
minn osservaturi li jirrappreżentaw lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema. Il-kompożizzjoni tal-
bord maniġerjali għandha tkun 
ġeografikament ibbilanċjata.

Or. en

Emenda 1307
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-bord maniġerjali għandu jiżgura 
li l-funzjonament taċ-ċentru operazzjonali 
reġjonali huwa inklussiv, jiżgura 
rappreżentanza ġeografikament 
ibbilanċjata u trattament ugwali fil-
proċeduri u fil-proċessi kooperattivi tat-
teħid ta' deċiżjonijiet bejn membri taċ-
centru operazzjonali regjonali.

Or. en

Emenda 1308
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mill-abbozzar u mill-approvazzjoni 
tal-istatuti u mir-regoli ta’ proċedura taċ-
ċentru operazzjonali reġjonali;

(a) mill-abbozzar u mill-approvazzjoni 
tal-istatuti u mir-regoli ta’ proċedura tal-
koordinatur tas-sigurtà reġjonali;

Or. en

Emenda 1309
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mit-teħid tad-deċiżjonijiet u mill-
implimentazzjoni tal-istruttura 
organizzazzjonali;

(b) mill-implimentazzjoni tal-istruttura 
organizzazzjonali;

Or. en

Emenda 1310
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) mill-iżvilupp u mill-approvazzjoni 
tal-proċessi kooperattivi tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 35.

imħassar

Or. en

Emenda 1311
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(d) mill-iżvilupp u mill-approvazzjoni 
tal-proċessi kooperattivi tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 35.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Emenda 1312
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kompetenzi tal-bord maniġerjali 
ma jinkludux dawk li huma relatati mal-
attivitajiet ta’ kuljum taċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali u mal-prestazzjoni 
tal-funzjonijiet tiegħu.

4. Il-kompetenzi tal-bord maniġerjali 
ma jinkludux dawk li huma relatati mal-
attivitajiet ta’ kuljum tal-koordinaturi tas-
sigurtà reġjonali u mal-prestazzjoni tas-
servizzi tiegħu.

Or. en

Emenda 1313
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41 imħassar

Struttura organizzazzjonali

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jistabbilixxu u jamministraw l-
organizzazzjoni tagħhom skont struttura li 
tappoġġa s-sikurezza tal-funzjonijiet 
tagħhom. L-istruttura organizzazzjonali 
tagħhom għandha tispeċifika:

(a) l-awtorità, l-obbligi u r-
responsabbiltajiet tal-persunal ta’ 
ġestjoni;

(b) ir-relazzjoni u l-linji ta’ rappurtar bejn 
partijiet u proċessi differenti tal-
organizzazzjoni.
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2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali jistgħu 
jistabbilixxu uffiċċji reġjonali biex 
jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet lokali jew 
bħala appoġġ għaċ-ċentri operazzjonali 
għall-eżerċitar effiċjenti u affidabbli tal-
funzjonijiet tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha, għandha titħassar mingħajr ebda sostituzzjoni.Huwa 
ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità skont l-Artikolu 194 SFEU

Emenda 1314
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41 imħassar

Struttura organizzazzjonali

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jistabbilixxu u jamministraw l-
organizzazzjoni tagħhom skont struttura li 
tappoġġa s-sikurezza tal-funzjonijiet 
tagħhom. L-istruttura organizzazzjonali 
tagħhom għandha tispeċifika:

(a) l-awtorità, l-obbligi u r-
responsabbiltajiet tal-persunal ta’ 
ġestjoni;

(b) ir-relazzjoni u l-linji ta’ rappurtar bejn 
partijiet u proċessi differenti tal-
organizzazzjoni.

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali jistgħu 
jistabbilixxu uffiċċji reġjonali biex 
jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet lokali jew 
bħala appoġġ għaċ-ċentri operazzjonali 
għall-eżerċitar effiċjenti u affidabbli tal-
funzjonijiet tagħhom.

Or. en
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Emenda 1315
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jistabbilixxu u jamministraw l-
organizzazzjoni tagħhom skont struttura li 
tappoġġa s-sikurezza tal-funzjonijiet 
tagħhom.  L-istruttura organizzazzjonali 
tagħhom għandha tispeċifika:

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jistabbilixxu u jamministraw l-
organizzazzjoni tagħhom skont struttura li 
tappoġġa s-sikurezza tal-funzjonijiet 
tagħhom u li jeżerċitaw is-setgħat 
tagħhom b'mod indipendenti minn 
kwalunkwe parteċipanti tas-suq. Iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jiżguraw li l-persunal tagħhom u l-
persuni responsabbli għall-ġestjoni 
tagħhom jaġixxu indipendentament minn 
kull interess tas-suq u ma jfittxux jew 
jieħdu istruzzjonijiet diretti minn 
kwalunkwe gvern jew entità pubblika jew 
privata oħra, meta jwettqu l-kompiti 
tagħhom. L-istruttura organizzazzjonali 
tagħhom għandha tispeċifika:

Or. en

Emenda 1316
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali
għandhom jistabbilixxu u jamministraw l-
organizzazzjoni tagħhom skont struttura li 
tappoġġa s-sikurezza tal-funzjonijiet
tagħhom.  L-istruttura organizzazzjonali 
tagħhom għandha tispeċifika:

1. Operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni tar-reġjun bil-kapaċità 
kalkolata għandhom jistabbilixxu l-
arranġamenti neċessarji sabiex il-
koordinaturi reġjonali tas-sigurtà jmexxu
l-organizzazzjoni tagħhom skont struttura 
li tappoġġa s-sikurezza tas-servizzi
tagħhom.

Or. en
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Emenda 1317
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Miroslav Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali
għandhom jistabbilixxu u jamministraw l-
organizzazzjoni tagħhom skont struttura li 
tappoġġa s-sikurezza tal-funzjonijiet 
tagħhom.  L-istruttura organizzazzjonali 
tagħhom għandha tispeċifika:

1. L-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni ta' reġjun ta’ tħaddim tas-
sistema għandhom jistabbilixxu u 
jamministraw l-organizzazzjoni tagħhom 
skont struttura li tappoġġa s-sikurezza tal-
funzjonijiet tagħhom. L-istruttura 
organizzazzjonali tagħhom għandha 
tispeċifika:

Or. en

Emenda 1318
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtorità, l-obbligi u r-
responsabbiltajiet tal-persunal ta’ 
ġestjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 1319
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-relazzjoni u l-linji ta’ rappurtar 
bejn partijiet u proċessi differenti tal-
organizzazzjoni.

imħassar
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Or. en

Emenda 1320
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
jistgħu jistabbilixxu uffiċċji reġjonali biex 
jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet lokali jew 
bħala appoġġ għaċ-ċentri operazzjonali
għall-eżerċitar effiċjenti u affidabbli tal-
funzjonijiet tagħhom.

2. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni
reġjonali jistgħu jistabbilixxu uffiċċji 
reġjonali biex jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet 
lokali jew ċentri ta' koordinazzjoni ta'
appoġġ biss meta dan ikun meħtieġ għall-
eżerċitar effiċjenti u affidabbli tal-
funzjonijiet tagħhom u biss jekk dan ma 
jwassalx għal żieda fit-tariffi tan-netwerk.

Or. en

Emenda 1321
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali
jistgħu jistabbilixxu uffiċċji reġjonali biex 
jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet lokali jew 
bħala appoġġ għaċ-ċentri operazzjonali 
għall-eżerċitar effiċjenti u affidabbli tal-
funzjonijiet tagħhom.

2. Il-koordinaturi reġjonali tas-
sigurtà jistgħu jistabbilixxu uffiċċji 
reġjonali biex jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet 
lokali għall-eżerċitar effiċjenti u affidabbli 
tas-servizzi tagħhom.

Or. en

Emenda 1322
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Artikolu 42 imħassar

Tagħmir u persunal

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom ikunu mgħammra bir-riżorsi 
umani, tekniċi, fiżiċi u finanzjarji kollha 
meħtieġa biex jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom skont dan ir-Regolament u biex 
iwettqu l-funzjonijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 1323
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom ikunu mgħammra bir-riżorsi 
umani, tekniċi, fiżiċi u finanzjarji kollha 
meħtieġa biex jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom skont dan ir-Regolament u biex 
iwettqu l-funzjonijiet tagħhom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha, għandha titħassar mingħajr ebda sostituzzjoni.Huwa 
ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità skont l-Artikolu 194 SFEU

Emenda 1324
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
ikunu mgħammra bir-riżorsi umani, 

Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali 
għandhom ikunu mgħammra bir-riżorsi 
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tekniċi, fiżiċi u finanzjarji kollha meħtieġa 
biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont 
dan ir-Regolament u biex iwettqu l-
funzjonijiet tagħhom.

umani, tekniċi, fiżiċi u finanzjarji kollha 
meħtieġa biex jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom skont dan ir-Regolament u biex 
iwettqu l-funzjonijiet tagħhom. Ir-riżorsi 
umani, tekniċi, fiżiċi u finanzjarji għaċ-
ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali 
mgħandhomx imorru lilhinn minn dak li 
huwa strettament neċessarju għat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Emenda 1325
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
ikunu mgħammra bir-riżorsi umani, 
tekniċi, fiżiċi u finanzjarji kollha meħtieġa 
biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont 
dan ir-Regolament u biex iwettqu l-
funzjonijiet tagħhom.

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
ikunu mgħammra bir-riżorsi umani, 
tekniċi, fiżiċi u finanzjarji kollha meħtieġa 
biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont 
dan ir-Regolament u biex iwettqu l-
funzjonijiet tagħhom, u jiżguraw b'mod 
partikolari rappreżentanza 
ġeografikament ibbilanċjata u trattament 
ugwali bejn membri taċ-ċentru 
operazzjonali reġjonali.

Or. en

Emenda 1326
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
ikunu mgħammra bir-riżorsi umani, 
tekniċi, fiżiċi u finanzjarji kollha meħtieġa 
biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont 
dan ir-Regolament u biex iwettqu l-

Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali 
għandhom ikunu mgħammra bir-riżorsi 
umani, tekniċi, fiżiċi u finanzjarji kollha 
meħtieġa biex jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom skont dan ir-Regolament u biex 
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funzjonijiet tagħhom. iwettqu l-funzjonijiet tagħhom, u jiżguraw 
b'mod partikolari rappreżentanza 
ġeografikament ibbilanċjata u trattament 
ugwali bejn membri.

Or. en

Emenda 1327
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
ikunu mgħammra bir-riżorsi umani, 
tekniċi, fiżiċi u finanzjarji kollha meħtieġa 
biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont 
dan ir-Regolament u biex iwettqu l-
funzjonijiet tagħhom.

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
ikunu mgħammra bir-riżorsi umani, 
tekniċi, fiżiċi u finanzjarji kollha meħtieġa 
biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont 
dan ir-Regolament u biex iwettqu l-
funzjonijiet tagħhom b'mod indipendenti u 
imparzjali.

Or. en

Emenda 1328
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali
għandhom ikunu mgħammra bir-riżorsi 
umani, tekniċi, fiżiċi u finanzjarji kollha 
meħtieġa biex jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom skont dan ir-Regolament u biex 
iwettqu l-funzjonijiet tagħhom.

Il-koordinaturi reġjonali tas-sigurtà
għandhom ikunu mgħammra bir-riżorsi 
umani, tekniċi, fiżiċi u finanzjarji kollha 
meħtieġa għat-twettiq tas-servizzi
tagħhom.

Or. en

Emenda 1329
Jaromír Kohlíček
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Proposta għal regolament
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43 imħassar

Sorveljanza u rappurtar

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jistabbilixxu proċess għas-
sorveljanza kontinwa ta’ mill-inqas:

(a) il-prestazzjoni operazzjonali tagħhom;

(b) id-deċiżjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet maħruġa u r-
riżultati miksuba;

(c) l-effettività u l-effiċjenza ta’ kull 
waħda mill-funzjonijiet li huma 
responsabbli għalihom.

2. Mill-inqas darba fis-sena, iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jippreżentaw lill-Aġenzija u lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema bid-dejta li tirriżulta 
mis-sorveljanza kontinwa.

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jistabbilixxu l-kostijiet 
tagħhom b’mod trasparenti u 
jirrappurtawhom lill-Aġenzija u lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema.

4. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jippreżentaw rapport annwali 
dwar il-prestazzjoni tagħhom lill-ENTSO 
għall-Elettriku, lill-Aġenzija, lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema u lill-Grupp għall-
Koordinazzjoni tal-Elettriku stabbilit 
skont l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2012/C 353/0237.

5. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jirrappurtaw in-nuqqasijiet 
identifikati fil-proċess ta’ sorveljanza 
skont il-paragrafu 1 tal-ENTSO għall-
elettriku lill-awtoritajiet regolatorji tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema, lill-
Aġenzija u lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri responsabbli mill-
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prevenzjoni u mill-ġestjoni tas-
sitwazzjonijiet ta’ kriżi.

_________________

37 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ 
Novembru 2012 li twaqqaf Grupp għall-
Koordinazzjoni tal-Elettriku (ĠU L 353, 
17.11.2012, p.2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha, għandha titħassar mingħajr ebda sostituzzjoni.Huwa 
ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità skont l-Artikolu 194 SFEU

Emenda 1330
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43 imħassar

Sorveljanza u rappurtar

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jistabbilixxu proċess għas-
sorveljanza kontinwa ta’ mill-inqas:

(a) il-prestazzjoni operazzjonali tagħhom;

(b) id-deċiżjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet maħruġa u r-
riżultati miksuba;

(c) l-effettività u l-effiċjenza ta’ kull 
waħda mill-funzjonijiet li huma 
responsabbli għalihom.

2. Mill-inqas darba fis-sena, iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jippreżentaw lill-Aġenzija u lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’
tħaddim tas-sistema bid-dejta li tirriżulta 
mis-sorveljanza kontinwa.

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jistabbilixxu l-kostijiet 
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tagħhom b’mod trasparenti u 
jirrappurtawhom lill-Aġenzija u lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema.

4. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jippreżentaw rapport annwali 
dwar il-prestazzjoni tagħhom lill-ENTSO 
għall-Elettriku, lill-Aġenzija, lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema u lill-Grupp għall-
Koordinazzjoni tal-Elettriku stabbilit 
skont l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2012/C 353/0237.

5. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jirrappurtaw in-nuqqasijiet 
identifikati fil-proċess ta’ sorveljanza 
skont il-paragrafu 1 tal-ENTSO għall-
elettriku lill-awtoritajiet regolatorji tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema, lill-
Aġenzija u lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri responsabbli mill-
prevenzjoni u mill-ġestjoni tas-
sitwazzjonijiet ta’ kriżi.

_________________

37 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ 
Novembru 2012 li twaqqaf Grupp għall-
Koordinazzjoni tal-Elettriku (ĠU L 353, 
17.11.2012, p.2).

Or. en

Emenda 1331
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sorveljanza u rappurtar Rapportar

Or. en

Emenda 1332
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Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jistabbilixxu proċess għas-
sorveljanza kontinwa ta’ mill-inqas:

1. Mill-inqas darba fis-sena, iċ-ċentri
operazzjonali reġjonali għandhom 
jippreżentaw lill-Aġenzija u lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema d-data b'enfażi tal-
kompitu li jwettqu u rapport dwar l-
attività tagħhom. Id-data u r-rapport 
għandhom ikopri għall-inqas:

Or. en

Emenda 1333
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-deċiżjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet maħruġa u r-riżultati 
miksuba;

(b) ir-rakkomandazzjonijietmaħruġa u 
r-riżultati miksuba;

Or. en

Emenda 1334
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-effettività u l-effiċjenza ta’ kull 
waħda mill-funzjonijiet li huma 
responsabbli għalihom.

(c) l-effettività u l-effiċjenza ta’ kull 
waħda mis-servizzi tagħhom.

Or. en
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Emenda 1335
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-inqas darba fis-sena, iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jippreżentaw lill-Aġenzija u lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema bid-dejta li tirriżulta 
mis-sorveljanza kontinwa.

imħassar

Or. en

Emenda 1336
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-inqas darba fis-sena, iċ-ċentri 
operazzjonali reġjonali għandhom 
jippreżentaw lill-Aġenzija u lill-awtoritajiet 
regolatorji tar-reġjun ta’ tħaddim tas-
sistema bid-dejta li tirriżulta mis-
sorveljanza kontinwa.

2. Mill-inqas darba fis-sena, il-
koordinaturi reġjonali tas-sigurtà
għandhom jippreżentaw lill-Aġenzija u lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun bil-
kapaċità kalkolata bid-dejta li tirriżulta 
mis-sorveljanza kontinwa.

Or. en

Emenda 1337
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jistabbilixxu l-kostijiet tagħhom 

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jistabbilixxu l-kostijiet tagħhom 
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b’mod trasparenti u jirrappurtawhom lill-
Aġenzija u lill-awtoritajiet regolatorji tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema.

b’mod trasparenti u jirrappurtawhom lill-
Aġenzija u lill-awtoritajiet regolatorji tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema tal-inqas 
darba fis-sena.

Or. en

Emenda 1338
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali
għandhom jistabbilixxu l-kostijiet tagħhom 
b’mod trasparenti u jirrappurtawhom lill-
Aġenzija u lill-awtoritajiet regolatorji tar-
reġjun ta’ tħaddim tas-sistema.

3. Il-koordinaturi reġjonali tas-
sigurtà għandhom jistabbilixxu l-kostijiet 
tagħhom b’mod trasparenti u 
jirrappurtawhom lill-Aġenzija u lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun bil-
kapaċità kalkolata.

Or. en

Emenda 1339
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jippreżentaw rapport annwali 
dwar il-prestazzjoni tagħhom lill-ENTSO 
għall-Elettriku, lill-Aġenzija, lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema u lill-Grupp għall-
Koordinazzjoni tal-Elettriku stabbilit skont 
l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2012/C 353/0237.

4. Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni
reġjonali għandhom jippreżentaw rapport 
annwali bid-dejta li tirriżulta mill-
monitoraġġ kontinwu skont il-paragrafu 1 
u dwar il-prestazzjoni tagħhom lill-ENTSO 
għall-Elettriku, lill-Aġenzija, lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta' 
tħaddim tas-sistema u lill-Grupp għall-
Koordinazzjoni tal-Elettriku stabbilit skont 
l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2012/C 353/02.

_________________

37 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ 
Novembru 2012 li twaqqaf Grupp għall-
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Koordinazzjoni tal-Elettriku (ĠU L 353, 
17.11.2012, p.2).

Or. en

Emenda 1340
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali
għandhom jippreżentaw rapport annwali 
dwar il-prestazzjoni tagħhom lill-ENTSO 
għall-Elettriku, lill-Aġenzija, lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema u lill-Grupp għall-
Koordinazzjoni tal-Elettriku stabbilit skont 
l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2012/C 353/0237.

4. Il-koordinaturi reġjonali tas-
sigurtà għandhom jippreżentaw rapport 
annwali dwar il-prestazzjoni tagħhom lill-
ENTSO għall-Elettriku, lill-Aġenzija, lill-
awtoritajiet regolatorji tar-reġjun bil-
kapaċità kalkolata u lill-Grupp għall-
Koordinazzjoni tal-Elettriku stabbilit skont 
l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2012/C 353/0237.

_________________ _________________

37 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ 
Novembru 2012 li twaqqaf Grupp għall-
Koordinazzjoni tal-Elettriku (ĠU L 353, 
17.11.2012, p.2).

37 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ 
Novembru 2012 li twaqqaf Grupp għall-
Koordinazzjoni tal-Elettriku (ĠU L 353, 
17.11.2012, p.2).

Or. en

Emenda 1341
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jirrappurtaw in-nuqqasijiet 
identifikati fil-proċess ta’ sorveljanza skont 
il-paragrafu 1 tal-ENTSO għall-elettriku 
lill-awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema, lill-Aġenzija u lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

5. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jirrappurtaw kull sena in-
nuqqasijiet identifikati fil-proċess ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafu 1 tal-
ENTSO għall-elettriku lill-awtoritajiet 
regolatorji tar-reġjun ta’ tħaddim tas-
sistema, lill-Aġenzija u lill-awtoritajiet 



PE610.740v01-00 116/127 AM\1134739MT.docx

MT

responsabbli mill-prevenzjoni u mill-
ġestjoni tas-sitwazzjonijiet ta’ kriżi.

kompetenti tal-Istati Membri responsabbli 
mill-prevenzjoni u mill-ġestjoni tas-
sitwazzjonijiet ta’ kriżi.

Or. en

Emenda 1342
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali
għandhom jirrappurtaw in-nuqqasijiet 
identifikati fil-proċess ta’ sorveljanza skont 
il-paragrafu 1 tal-ENTSO għall-elettriku 
lill-awtoritajiet regolatorji tar-reġjun ta’ 
tħaddim tas-sistema, lill-Aġenzija u lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
responsabbli mill-prevenzjoni u mill-
ġestjoni tas-sitwazzjonijiet ta’ kriżi.

5. Il-koordinaturi reġjonali tas-
sigurtà għandhom jirrappurtaw in-
nuqqasijiet identifikati fil-proċess ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafu 1 tal-
ENTSO għall-elettriku lill-awtoritajiet 
regolatorji tar-reġjun bil-kapaċità 
kalkolata, lill-Aġenzija u lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri responsabbli 
mill-prevenzjoni u mill-ġestjoni tas-
sitwazzjonijiet ta’ kriżi.

Or. en

Emenda 1343
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar

Responsabbiltà

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex ikopru r-responsabbiltà relatata mat-
twettiq tal-kompiti tagħhom, b’mod 
partikolari meta jadottaw deċiżjonijiet 
vinkolanti dwar l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni. Il-metodu użat biex 
jipprovdu kopertura għandu jqis l-istatus 
ġuridiku taċ-ċentru operazzjonali 
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reġjonali u l-livell ta’ kopertura tal-
assigurazzjoni kummerċjali disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija l-fehma tagħna li l-Artikoli 31 sa 44 u kull referenza dwar l-ROCs fil-Pakkett dwar l-
Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha, għandha titħassar mingħajr ebda sostituzzjoni.Huwa 
ta' tħassib partikolari li l-istabbiliment ta' ROCs jikser il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità skont l-Artikolu 194 SFEU

Emenda 1344
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar

Responsabbiltà

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex ikopru r-responsabbiltà relatata mat-
twettiq tal-kompiti tagħhom, b’mod 
partikolari meta jadottaw deċiżjonijiet 
vinkolanti dwar l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni. Il-metodu użat biex 
jipprovdu kopertura għandu jqis l-istatus 
ġuridiku taċ-ċentru operazzjonali 
reġjonali u l-livell ta’ kopertura tal-
assigurazzjoni kummerċjali disponibbli.

Or. en

Emenda 1345
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali għandhom 
jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex ikopru 

Iċ-ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali 
għandhom jistabbilixxu arranġament biex 
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r-responsabbiltà relatata mat-twettiq tal-
kompiti tagħhom, b’mod partikolari meta 
jadottaw deċiżjonijiet vinkolanti dwar l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni. Il-
metodu użat biex jipprovdu kopertura 
għandu jqis l-istatus ġuridiku taċ-ċentru 
operazzjonali reġjonali u l-livell ta’ 
kopertura tal-assigurazzjoni kummerċjali 
disponibbli.

ikopru r-responsabbiltà relatata mat-twettiq 
tal-kompiti tagħhom, b’mod partikolari 
meta jadottaw deċiżjonijiet vinkolanti dwar 
l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
jinkludu dan l-arranġament fil-proposta 
għall-istabbiliment ta' ċentri ta' 
koordinazzjoni reġjonali skont l-Artikolu 
32. Il-metodu użat biex jipprovdu 
kopertura għandu jqis l-istatus ġuridiku 
taċ-ċentru ta' koordinazzjoni reġjonali u l-
livell ta' kopertura tal-assigurazzjoni 
kummerċjali disponibbli.

Or. en

Emenda 1346
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċentri operazzjonali reġjonali 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex ikopru r-responsabbiltà relatata mat-
twettiq tal-kompiti tagħhom, b’mod 
partikolari meta jadottaw deċiżjonijiet 
vinkolanti dwar l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni. Il-metodu użat biex jipprovdu 
kopertura għandu jqis l-istatus ġuridiku 
taċ-ċentru operazzjonali reġjonali u l-livell 
ta’ kopertura tal-assigurazzjoni 
kummerċjali disponibbli.

Il-koordinatur tas-sigurtà reġjonali 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex ikopru r-responsabbiltà relatata mat-
twettiq tas-servizzi tagħhom, b’mod 
partikolari meta joħorġu 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni. Il-
metodu użat biex jipprovdu kopertura 
għandu jqis l-istatus ġuridiku tal-
koordinatur tas-sigurtà reġjonali u l-livell 
ta’ kopertura tal-assigurazzjoni 
kummerċjali disponibbli.

Or. en

Emenda 1347
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jibni fuq pjanijiet ta’ investiment (a) jistabbilixxi bażi għall-pjanijiet ta’ 
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nazzjonali, filwaqt li jitqiesu l-pjanijiet ta’ 
investiment reġjonali kif imsemmijin fl-
Artikolu 12(1), u, jekk ikun il-każ, l-aspetti 
tal-Unjoni tal-ippjanar tan-netwerk, kif 
stipulat fir-Regolament (UE) Nru 347/2013 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill38; 
għandu jkun soġġett għal analiżi tal-
benefiċċji meta mqabblin mal-kostijiet 
permezz tal-metodoloġija stabbilita kif 
stipulat fl-Artikolu 11 ta’ dak ir-
Regolament;

investiment nazzjonali, u l-pjanijiet ta’ 
investiment reġjonali kif imsemmijin fl-
Artikolu 12(1), u, jekk ikun il-każ, l-aspetti 
tal-Unjoni tal-ippjanar tan-netwerk, kif 
stipulat fir-Regolament (UE) Nru 347/2013 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill38; 
għandu jkun soġġett għal analiżi tal-
benefiċċji meta mqabblin mal-kostijiet 
permezz tal-metodoloġija stabbilita kif 
stipulat fl-Artikolu 11 ta’ dak ir-
Regolament;

_________________ _________________

38 Ir-Regolament (UE) Nru 347/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 
April 2013 dwar linji gwida għall-
infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea 
(ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39).

38 Ir-Regolament (UE) Nru 347/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 
April 2013 dwar linji gwida għall-
infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea 
(ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mil-lum, it-TYNDPs jibqħu sempliċement ġabra ta' pjanijiet nazzjonali u huma nieqsa mill-
aspett Ewropew.Hemm potenzjal kbir fil-proċess TYNDP, sa mix-xenarji komuni Ewropej u 
mill-ħtiġijiet ta' investiment Ewropew.Madankollu, illum il-kontenut tal-pjanijiet ta' 
investiment jibbaża wisq fuq pjanijiet diġà eżistenti.

Emenda 1348
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jidentifika l-lakuni fl-investiment, 
notevolment fir-rigward tal-kapaċitajiet 
transkonfinali.

(c) jidentifika l-lakuni fl-investiment, 
notevolment fir-rigward tal-kapaċitajiet 
transkonfinali billi jiġu analizzati valuri 
mmirati f'MW għal kapaċità ta’ 
trażmissjoni fil-limiti taż-żona tal-offerti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.
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Emenda 1349
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiġu identifikati kwalunkwe 
inkonsistenza fl-approċċ tat-TSO fil-
kalkolu ta' rekwiżiti futuri għall-
flessibbiltà tas-sistema u l-kapaċità fir-
rispons fin-naħa tad-domanda.Għandha 
tidentifika ukoll l-implikazzjonijiet 
transfruntiera kollha maħluqa minn 
nuqqasijiet potenzjali fil-flessibbiltà tas-
sistema u jipprovdu konsulenza lill-
Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali dwar 
l-aħjar prattiċi sabiex jiġu żviluppati 
riżorsi ta’ flessibbiltà addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta intrinsikament ma' emendi għal dispożizzjonijiet li ġew mibdula 
mill-Kummissjoni

Emenda 1350
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jinkludi xenarju fejn id-dħul ta' 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli jeċċedi l-
miri tal-UE b'mod sinifikanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mad-dispożizzjonijiet fuq l-integrazzjoni tal-ishma dejjem akbar 
ta’ energija rinnovabbli, li għandha impatt pereżempju fuq l-Artikoli 51(1a) u 55(3).
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Emenda 1351
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) jiġu identifikati kull inkonsistenza 
fl-approċċ tat-TSO fil-kalkolu ta' rekwiżiti 
futuri għall-flessibbiltà tas-sistema u l-
kapaċità fir-rispons fin-naħa tad-
domanda.Għandha tidentifika ukoll kull 
implikazzjoni transfruntiera maħluqa 
minn nuqqasijiet potenzjali fil-flessibbiltà 
tas-sistema u jipprovdu lill-Awtoritajiet 
Regolatorji Nazzjonali l-aħjar prattiċi 
sabiex jiġu żviluppati riżorsi ta’ 
flessibbiltà addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intrinsikament marbuta mad-dispożizzjonijiet dwar rekwiżiti għall-
flessibbiltà relatata mal-Artikolu 3 (1 e, f), Artikolu 16 (2, 8), Artikolu 18 (3), 19 (4b), 25 (2) u 
55 (1,l) u tiżgura implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ikkonċernati permezz tat-TYNDP.

Emenda 1352
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-abbozz ta' pjan tan-netwerk 
għall-Unjoni kollha għandu jiġu 
preżentat lill-Aġenzija għal opinjoni 
tagħha.L-ENTSO-E għandu jemenda l-
pjan ta’ żvilupp tan-netwerk għall-Unjoni 
kollha b'mod konformi ma' din l-opinion 
u terġa' tippreżenta l-pjan emendat lill-
Aġenzija.L-aġenzija għandha 
tirrakkomanda l-pjan ta’ żvilupp tan-
netwerk għall-Unjoni kollha lill-
Kummissjoni, jekk dan ikun meqjus 
adegwat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 1353
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tagħti opinjoni 
dwar il-pjanijiet ta’ żvilupp tan-netwerk 
nazzjonali fuq perjodu ta’ għaxar snin biex 
tevalwa l-konsistenza tagħhommal-pjanta’ 
żvilupp tan-netwerk għall-Unjoni 
kollha. Jekk l-Aġenzija tidentifika 
inkonsistenzi bejn il-pjanijiet ta’ żvilupp 
tan-netwerk nazzjonali fuq perjodu ta’ 
għaxar snin u l-pjanijiet ta’ żvilupp tan-
netwerk għall-Unjoni kollha , hija għandha 
tirrakkomanda li jkun emendat kif xieraq 
il-pjan ta’ żvilupp tan-netwerk nazzjonali 
fuq perjodu ta’ għaxar snin jewil-pjanta’ 
żvilupp tan-netwerk għall-Unjoni 
kollha . Jekk dan il-pjan ta’ żvilupp tan-
netwerk nazzjonali fuq perjodu ta’ għaxar 
snin ikun elaborat skont l-Artikolu 51 ta’ 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta minn COM(2016) 864/2] , l-
Aġenzija għandha tirrakkomanda lill-
awtorità regolatorja nazzjonali kompetenti 
biex temenda l-pjan ta’ żvilupp tan-
netwerk nazzjonali fuq perjodu ta’ għaxar 
snin skont l-Artikolu 51(7) ta’ dik id-
Direttiva u tinforma lill-Kummissjoni dwar 
dan.

2. L-Aġenzija għandha tagħti opinjoni 
dwar il-pjanijiet ta’ żvilupp tan-netwerk 
nazzjonali fuq perjodu ta’ għaxar snin biex 
tevalwa l-konsistenza tagħhom mal-abbozz 
ta' pjan ta’ żvilupp tan-netwerk għall-
Unjoni kollha. Jekk l-Aġenzija, 
f'konsultazzjoni mal-awtorità regolatorja 
nazzjonali kkonċernata, tidentifika 
inkonsistenzi bejn il-pjanijiet ta’ żvilupp 
tan-netwerk nazzjonali fuq perjodu ta’ 
għaxar snin u l-pjanijiet ta’ żvilupp tan-
netwerk għall-Unjoni kollha, hija għandha, 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali kollha kkonċernati,
tirrakkomanda li jkun emendat kif xieraq 
il-pjan ta’ żvilupp tan-netwerk nazzjonali 
fuq perjodu ta’ għaxar snin jew l-abbozz 
tal-pjan ta’ żvilupp tan-netwerk għall-
Unjoni kollha. Jekk dan il-pjan ta’ żvilupp 
tan-netwerk nazzjonali fuq perjodu ta’ 
għaxar snin ikun elaborat skont l-Artikolu 
51 ta’ [riformulazzjoni tad-Direttiva 
2009/72/KE kif proposta minn COM(2016) 
864/2] , l-Aġenzija għandha tirrakkomanda 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
kompetenti biex temenda l-pjan ta’ żvilupp 
tan-netwerk nazzjonali fuq perjodu ta’ 
għaxar snin skont l-Artikolu 51(7) ta’ dik 
id-Direttiva u tinforma lill-Kummissjoni 
dwar dan. Investiment li tkun 
oġġezzjonat għalih l-Aġenzija, wara li 
tkun ikkonsultat lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali kkonċernati, ma 
jkunx parti mill-pjan ta’ żvilupp tan-
netwerk għall-Unjoni kollha.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 1354
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jippubblikaw id-
dejta rilevanti dwar it-tbassir aggregat u d-
domanda attwali, dwar id-disponibbiltà u l-
użu attwali ta’ assi ta’ ġenerazzjoni u ta’ 
tagħbija, dwar id-disponibbiltà u l-użu tan-
netwerks u tal-interkonnessjonijiet, u dwar 
l-ibbilanċjar tal-enerġija u l-kapaċità ta’ 
riserva. Għad-disponibbiltà u l-użu attwali 
ta’ unitajiet ta’ ġenerazzjoni u tagħbija 
żgħar, tista’ tintuża dejta stmata aggregata.

4. L-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jippubblikaw id-
dejta rilevanti dwar it-tbassir aggregat u d-
domanda attwali, dwar id-disponibbiltà u l-
użu attwali ta’ assi ta’ ġenerazzjoni u ta’ 
tagħbija, dwar id-disponibbiltà u l-użu tan-
netwerks u tal-interkonnessjonijiet, u dwar 
l-ibbilanċjar tal-enerġija u l-kapaċità ta’ 
riserva. Huma għandhom jikkollaboraw 
mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fir-
rigward tal-monitoraġġ tal-flessibbiltà 
tad-domanda disponibbli fis-sistema, 
inkluża l-flessibbiltà eżistenti u potenzjali 
mill-ġenerazzjoni, id-domanda, l-
interkonnessjonijiet, u l-ħżin, skont l-
Artikolu 58 tad-[Direttiva dwar l-
Elettriku]. Għad-disponibbiltà u l-użu 
attwali ta’ unitajiet ta’ ġenerazzjoni u 
tagħbija żgħar, tista’ tintuża dejta stmata 
aggregata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi dispożizzjonijiet ta' informazzjoni lill-possibilitajiet ta' flessibilità 
kollha rilevanti, inklużi dawk imsemmija fl-Artikolu 58 tad-[Direttiva dwar l-Elettriku].

Emenda 1355
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
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Artikolu 47 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jippubblikaw id-
dejta rilevanti dwar it-tbassir aggregat u d-
domanda attwali, dwar id-disponibbiltà u 
l-użu attwali ta’ assi ta’ ġenerazzjoni u ta’ 
tagħbija, dwar id-disponibbiltà u l-użu tan-
netwerks u tal-interkonnessjonijiet, u dwar 
l-ibbilanċjar tal-enerġija u l-kapaċità ta’ 
riserva. Għad-disponibbiltà u l-użu attwali 
ta’ unitajiet ta’ ġenerazzjoni u tagħbija 
żgħar, tista’ tintuża dejta stmata aggregata.

4. L-operaturi ta' sistemi ta' 
trasmissjoni għandhom jippubblikaw id-
data rilevanti dwar t-tbassir aggregat u d-
domanda proprja, dwar disponibbiltà u 
użu proprju ta' assi ta' ġenerazzjoni u 
tagħbija dwar disponibbiltà u użu tan-
netwerks u tal-interkonnetturi, dwar l-
ibbilanċjar tal-enerġija u l-kapaċità ta' 
riserva u dwar id-disponnibbiltà tal-
flessibbiltà. Għad-disponibbiltà u l-użu 
attwali ta’ unitajiet ta’ ġenerazzjoni u 
tagħbija żgħar, tista’ tintuża dejta stmata 
aggregata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta intrinsikament ma' emendi għal dispożizzjonijiet li ġew mibdula 
mill-Kummissjoni

Emenda 1356
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-parteċipanti konċernati fis-suq 
għandhom jagħtu d-dejta rilevanti lill-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-obbligu għall-parteċipant tas-suq huwa wiesa' ħafna.Kwalunkwe sforz amministrattiv u 
finanzjarju sproporzjonat għandu jiġi evitat.

Emenda 1357
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-parteċipanti konċernati fis-suq 
għandhom jagħtu d-dejta rilevanti lill-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni.

5. Il-parteċipanti konċernati fis-suq 
għandhom jagħtu d-dejta rilevanti lill-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni. L-
impjanti kollha tal-enerġija li jużaw sorsi 
ta' enerġija rinnovabbli, b'kapaċità tal-
elettriku installata ta' aktar minn 1 MW, 
ser jipprovdu lill-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni f'ħin reali għall-inqas tal-
produzzjoni netta tagħhom sabiex it-TSOs 
ikunu jistgħu jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom skont l-Artikolu 40(1)(i), u (k).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta TSO huma meħtieġa li jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont l-Artikolu 40, li huma 
intrinsikament marbuta ma' dawk id-dispożizzjonijiet, huma jridu jirċievu l-informazzjoni 
rilevanti dwar il-konsum mill-operaturital-impjant tal-enerġija, inklużi minn sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli.

Emenda 1358
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-impjanti kollha tal-enerġija li 
jużaw sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
b'kapaċità tal-elettriku installata ta' aktar 
minn 1 MW, ser jipprovdu lill-operaturi 
tas-sistemi ta’ trażmissjoni f'ħin reali 
għall-inqas tal-produzzjoni netta tagħhom 
sabiex l-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni jkunu jistgħu jikkonformaw 
mal-obbligi tagħhom skont l-Artikolu 40 
tar-[riformulazzjoni tad-Direttiva 
2009/72/KE kif proposta mill-COM(2016) 
864]

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta intrinsikament ma' emendi għal dispożizzjonijiet li ġew mibdula 
mill-Kummissjoni

Emenda 1359
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-impriżi ta’ ġenerazzjoni li jkunu 
proprjetarji jew li joperaw assi ta’ 
ġenerazzjoni, fejn mill-inqas assi ta’ 
ġenerazzjoni wieħed minnhom ikollu 
kapaċità installata ta’ mill-anqas 250 
MW, jew li għandhom portafoll magħmul 
mill-inqas minn assi ta’ ġenerazzjoni ta’ 
400 MW ta’ assi ta’ ġenerazzjoni, għal 
ħames snin għandhom iżommu għad-
disponibbiltà tal-awtorità regolatorja 
nazzjonali, l-awtorità nazzjonali tal-
kompetizzjoni u l-Kummissjoni, id-dejta 
ta’ kull siegħa ta’ kull impjant li hi 
meħtieġa biex tivverifika d-deċiżjonijiet 
operazzjonali kollha ta’ dispaċċ u kif isiru 
l-offerti fi skambji tal-enerġija, fl-irkanti 
ta’ interkonnessjonijiet, fis-swieq ta’ 
riserva u fis-swieq barra l-Borża. L-
informazzjoni għal kull impjant u kull 
siegħa li għandha tinħażen għandha 
tinkludi, iżda mhux limitata għal, dejta 
dwar il-kapaċità ta’ ġenerazzjoni 
disponibbli u r-riservi impenjati, inkluża 
l-allokazzjoni ta’ dawk ir-riservi impenjati 
fuq il-livell ta’ kull impjant, fil-waqt meta 
jsiru l-offerti u meta sseħħ il-produzzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-obbligu għall-parteċipant tas-suq huwa wiesa' ħafna.Kwalunkwe sforz amministrattiv u 
finanzjarju sproporzjonat għandu jiġi evitat.
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Emenda 1360
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49 imħassar

Entità Ewropea għall-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni

L-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
li mhumiex parti minn intrapriża 
integrata vertikalment jew li huma 
separati skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 35 [riformulazzjoni tad-Direttiva 
2009/72/KE kif proposta mill-COM(2016) 
864/2], għandhom jikkooperaw fil-livell 
tal-Unjoni bl-Entità Ewropea tal-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
(“l-entità tal-UE għad-DSO”), sabiex 
jippromwovu l-ikkompletar u l-
funzjonament tas-suq intern tal-elettriku 
u biex jippromwovu l-ġestjoni ottimali u t-
tħaddim koordinat tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni. L-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni li 
jixtiequ jipparteċipaw fl-entità tal-UE 
għad-DSO għandhom jirreġistraw bħala 
membri tal-entità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' entità UE għad-DSO ġdida jġib miegħu riskji sinjifikanti ta' xkiel għall-
kompetizzjoni u diskriminazzjoni dwar kwistjonijiet sensittivi (b'mod partikolari dwar 
kwistjonijiet relatati mal-konsumaturi u t-trattament ta' riżorsi tal-enerġija distribwita, bħal 
PV tax-xemx u rispons tad-domanda).Barra minn hekk, regoli tad-diżaggregazzjoni tal-
UE għal DSOs mhumiex stretti ħafna, li jippermetti DSOs kbar konnessi ma' utilitajiet 
prinċipali li jwettqu influwenza indebita permezz tal-entità DSO.Sabiex jiġu eliminati r-riskji 
kollha ta' kunflitti ta' interess u xkiel għall-kompetizzjoni, l-entità tal-UE għad-DSOs għandha 
tiġi miċħuda.
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