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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a 

2003/87/EC 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) tliet subparagrafi ġodda huma 

miżjuda mal-paragrafu 1: 

(a) erba' subparagrafi ġodda jiżdiedu 

mal-paragrafu 1: 

"Mill-2021 'il quddiem, is-sehem tal-kwoti 

li għandu jiġi rkantat mill-Istati Membri 

għandu jkun 57 %. 

"Mill-2021 'il quddiem, is-sehem tal-kwoti 

li għandu jiġi rkantat mill-Istati Membri 

għandu jkun 57 %. 

2 % tal-kwantità totali tal-kwoti fil-perjodu 

ta' bejn l-2021 u l-2030 għandhom ikunu 

rkantati biex jiġi stabbilit fond għat-titjib 

tal-effiċjenza fl-enerġija u l-immodernizzar 

tas-sistemi tal-enerġija ta' ċerti Stati 

Membri kif stabbilit fl-Artikolu 10d ta' din 

id-Direttiva ("il-Fond għall-

Modernizzazzjoni"). 

2 % tal-kwantità totali tal-kwoti fil-perjodu 

ta' bejn l-2021 u l-2030 għandhom ikunu 

rkantati biex jiġi stabbilit fond għat-titjib 

tal-effiċjenza fl-enerġija u l-immodernizzar 

tas-sistemi tal-enerġija ta' ċerti Stati 

Membri kif stabbilit fl-Artikolu 10d ta' din 

id-Direttiva ("il-Fond għall-

Modernizzazzjoni"). 

Il-kwantità totali li jifdal tal-kwoti li jridu 

jiġu rkantati mill-Istati Membri għandha 

tkun distribwita skont il-paragrafu 2."; 

Il-kwantità totali li jifdal tal-kwoti li jridu 

jiġu rkantati mill-Istati Membri għandha 

tkun distribwita skont il-paragrafu 2."; 

 fis-sena 2021 għandhom jiġu kkanċellati 

300 miljun kwota minn dawk imqiegħda 
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fir-riżerva tal-istabbiltà tas-suq." 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-Kumitat ITRE. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

2003/87/EC 

Artikolu 10d – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4.  4.  

Il-fond għandu jkun ikkontrollat minn 

bord għall-investimenti u kumitat ta' 

ġestjoni, li għandhom ikunu komposti 
minn rappreżentanti mill-Istati Membri li 

qed jibbenefikaw, il-Kummissjoni, il-BEI 

u tliet rappreżentanti eletti mill-Istati 

Membri l-oħra għal perjodu ta' 5 snin. Il-

bord għall-investimenti għandu jkun 

responsabbli biex jiddetermina politika ta' 

investiment fil-livell tal-Unjoni, strumenti 

ta' finanzjament xierqa u kriterji ta' 

għażla għall-investimenti. Il-kumitat ta' 

ġestjoni għandu jkun responsabbli għall-

ġestjoni ta' kuljum tal-fond. 

L-Istati Membri benefiċjarji għandhom 

ikunu responsabbli għall-governanza tal-

fond, u għandhom b'mod konġunt 

jistabbilixxu bord għall-investimenti 

magħmul minn rappreżentant wieħed għal 

kull Stat Membru benefiċjarju, il-

Kummissjoni u tliet osservaturi minn 

partijiet interessati (federazzjonijiet 

industrijali, trade unions, NGOs). Il-bord 

għandu jkun responsabbli biex 

jiddetermina politika ta' investiment fil-

livell tal-Unjoni, f'konformità mar-

rekwiżiti stipulati f'dan l-Artikolu u b'mod 

konsistenti mal-politiki tal-Unjoni u jieħu 

deċiżjonijiet dwar l-investimenti. 

Għandu jiġi stabbilit bord konsultattiv, 

indipendenti mill-bord għall-investimenti, 

u għandu jkun magħmul minn esperti 

b'esperjenza tas-suq rilevanti ta' livell 
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għoli fl-istrutturar u l-finanzjament tal-

proġetti. Il-bord konsultattiv għandu jkun 

magħmul minn tliet rappreżentanti mill-

Istati Membri benefiċjarji, tliet 

rappreżentanti mill-Istati Membri l-oħra u 

esperti mill-Kummissjoni, mill-Bank 

Ewropew tal-Investiment (BEI) u mill-

Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-

Iżvilupp (BERŻ), magħżula għal perjodu 
ta' 5 snin. Il-bord konsultattiv għandu 

jipprovdi konsulenza fir-rigward ta' 

proġetti speċifiċi dwar il-ġabra komuni ta' 

riżorsi finanzjarji pubbliċi u privati, l-

eliġibilità tal-proġetti b'rekwiżiti ta' 

investiment u l-ħtiġijiet għall-assistenza 

għall-iżvilupp ta' proġetti. 

Il-bord għall-investimenti għandu jeleġġi 

rappreżentant mill-Kummissjoni bħala 

president. Il-bord għall-investimenti 

għandu jistinka biex jieħu deċiżjonijiet 

b'kunsens. Jekk il-bord għall-investimenti 

ma jistax jiddeċiedi b'kunsens fl-

iskadenza stabbilita mill-president, il-bord 

għall-investimenti għandu jieħu deċiżjoni 
permezz ta' maġġoranza sempliċi. 

Il-President tal-bord għall-investimenti 

għandu jiġi elett mill-membri tiegħu 

abbażi ta' mudell ta' rotazzjoni ta' sena. 

Il-bord għall-investimenti għandu jistinka 

biex jieħu deċiżjonijiet b'kunsens. Il-bord 

konsultattiv għandu jadotta l-opinjoni 

tiegħu permezz ta' maġġoranza sempliċi. 

Il-kumitat ta' ġestjoni għandu jkun 

magħmul mir-rappreżentanti maħtura 

mill-bord għall-investimenti. Id-

deċiżjonijiet tal-kumitat ta' ġestjoni 
għandhom jittieħdu permezz ta' 

maġġoranza sempliċi. 

Il-bord għall-investimenti u l-bord 

konsultattiv għandhom joperaw b'mod 

miftuħ u trasparenti. Il-minuti tal-laqgħat 

taż-żewġ bordijiet għandhom jiġu 

ppubblikati. Il-kompożizzjoni tal-bord 
għall-investimenti u l-bord konsultattiv 

għandha tiġi ppubblikata u s-CVs u d-

dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-membri 

għandhom jiġu ppubblikati u aġġornati 

regolarment. Il-bord għall-investimenti u 

l-bord konsultattiv għandhom, fuq bażi 

kontinwa, jivverifikaw li ma jkunx hemm 

kunflitt ta' interess. Il-bord konsultattiv 

għandu jippreżenta, darbtejn fis-sena, lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni, lista tal-konsulenza 

pprovduta lill-proġetti. 

Jekk il-BEI jirrakkomanda li investiment 

ma jiġix iffinanzjat u jagħti raġunijiet għal 

din ir-rakkomandazzjoni, deċiżjoni 

għandha tiġi adottata biss jekk maġġoranza 

ta' żewġ terzi tal-membri kollha jivvotaw 

Jekk il-BEI jirrakkomanda li investiment 

ma jiġix iffinanzjat u jagħti raġunijiet għal 

din ir-rakkomandazzjoni f'konformità mal-

politika ta' investiment adottata mill-bord 

għall-investimenti u mal-kriterji ta' 
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favur tagħha. L-Istat Membru li fih ikun se 

jitwettaq l-investiment u l-BEI ma 

għandhomx ikunu intitolati li jivvotaw 

f'dan il-każ. Iż-żewġ sentenzi ta' qabel ma 

għandhomx japplikaw għal proġetti żgħar 

iffinanzjati permezz ta' self ipprovdut 

minn bank promozzjonali nazzjonali jew 

permezz ta' għotjiet li jikkontribwixxu 

għall-implimentazzjoni ta' programm 

nazzjonali li jservi għanijiet speċifiċi 

f'konformità mal-għanijiet tal-Fond 

għall-Modernizzazzjoni, sakemm taħt il-

programm ma jintużax iżjed minn 10 % 

tas-sehem tal-Istati Membri stabbilit fl-

Anness IIb. 

għażla stipulati fil-paragrafu 1, opinjoni 

pożittiva għandha tiġi adottata biss jekk 

maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 

kollha jivvotaw favur tagħha. L-Istat 

Membru li fih ikun se jitwettaq l-

investiment u l-BEI ma għandhomx ikunu 

intitolati li jivvotaw f'dan il-każ. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-Kumitat ITRE. 

 


