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Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Għaldaqstant jixraq li tiġi stabbilita 

mira vinkolanti tal-Unjoni ta' mill-anqas 

27 % ta' enerġija rinnovabbli. L-Istati 

Membri għandhom jiddefinixxu l-

kontribut tagħhom għall-ilħuq ta' din il-

mira fi ħdan il-pjanijiet nazzjonali 

integrati tal-enerġija u tal-klima tagħhom 

permezz ta' proċess ta' governanza 

stabbiliti fir-Regolament [Governance]. 

(7) Għaldaqstant jixraq li tiġi stabbilita 

mira vinkolanti tal-Unjoni ta' mill-anqas 

35 % ta' enerġija rinnovabbli, li tkun 

akkumpanjata minn miri nazzjonali. L-

Istati Membri għandhom, b'eċċezzjoni biss, 

jitħallew jiddevjaw mil-livell previst tal-

mira tagħhom b'massimu ta' 10 % 

f'ċirkustanzi sostanzjati, miżurabbli u 

verifikabbli, abbażi ta' kriterji oġġettivi u 

mhux diskriminatorji. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt aa 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(aa) "awtokonsumatur ta' sorsi 

rinnovabbli" tfisser konsumatur kif 

tiddefinixxih id-Direttiva [MDI Directive] 

li jikkonsma u jista' jaħżen u jbiegħ l-

elettriku minn sorsi rinnovabbli li 

jiġġenera fil-bini tiegħu, inkluż blokka ta' 

għadd ta' appartamenti, sit kondiviż jew 

kummerċjali jew sistema ta' distribuzzjoni 

magħluqa, sakemm, fil-każ ta' 

awtokonsumaturi tas-sorsi rinnovabbli li 

mhumiex unitajiet domestiċi, dawk l-

attivitajiet ma jikkostitwixxux l-attività 

kummerċjali jew professjonali primarja 

tagħhom. 

(aa) "awtokonsumatur ta' sorsi 

rinnovabbli" tfisser konsumatur jew grupp 

ta' konsumaturi li jaġixxu flimkien skont 

id-definizzjoni tad-Direttiva [MDI 

Directive] li jikkunsmaw u jistgħu jaħżnu 

u jbigħu l-elettriku minn sorsi rinnovabbli 

li jiġġeneraw fil-bini tagħhom, inkluż 

blokka ta' għadd ta' appartamenti, żona 

residenzjali, sit kondiviż, industrijali jew 

kummerċjali, fl-istess sistema ta' 

distribuzzjoni magħluqa, jew f'siti separati 

permezz tal-ħolqien u l-operat ta' sistemi 

ta' kondiviżjoni virtwali.. Fil-każ ta' 

awtokonsumaturi tas-sorsi rinnovabbli li 

mhumiex unitajiet domestiċi, dawk l-

attivitajiet ma għandhomx jikkostitwixxu 

l-attività kummerċjali jew professjonali 

primarja tagħhom 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 19 – paragrafu 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

13. Meta l-fornituri tal-enerġija 

jikkummerċjalizzaw l-enerġija minn sorsi 

rinnovabbli jew koġenerazzjoni ta' 

effiċjenza għolja lill-klijenti b'referenza 

għal benefiċċji ambjentali u għal benefiċċji 

oħra tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli 

jew minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza 

għolja, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu 

li dawk l-fornituri ta' enerġija jużaw l-

garanziji tal-oriġini biex jiżvelaw il-

kwantità jew is-sehem ta' enerġija minn 

sorsi rinnovabbli jew minn koġenerazzjoni 

ta' effiċjenza għolja li ġejja minn impjanti 

jew minn kapaċità miżjuda li saret 

operattiva wara 25 ta' Ġunju 2009. 

13. Meta l-fornituri tal-enerġija 

jikkummerċjalizzaw l-enerġija minn sorsi 

rinnovabbli jew koġenerazzjoni ta' 

effiċjenza għolja lill-klijenti b'referenza 

għal benefiċċji ambjentali u għal benefiċċji 

oħra tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli 

jew minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza 

għolja, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu 

li dawk l-fornituri ta' enerġija jużaw il-

garanziji tal-oriġini biex jiżvelaw il-

kwantità jew is-sehem ta' enerġija minn 

sorsi rinnovabbli jew minn koġenerazzjoni 

ta' effiċjenza għolja.  

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 

mekkaniżmi xierqa biex jippermettu lill-

produtturi tal-enerġija juru li l-elettriku 

jkun ġie ġġenerat f'istallazzjonijiet 

rinnovabbli ġodda u addizzjonali. 

Għal dan il-għan, l-Istati Membri 

għandhom jimmarkaw il-garanziji tal-

oriġini għall-elettriku minn sorsi ta' 

enerġija rinovabbli bħala Garanziji ta' 

Oriġini Plus, jekk jiġu ssodisfati l-

kundizzjonijiet li ġejjin: 

(a) id-data ta' tmiem il-produzzjoni ma 

tkunx aktar minn għaxar snin wara d-

data li fiha l-istallazzjoni tkun ġiet 

konnessa mal-grilja; u 

(b) l-istallazzjoni ma tkunx ibbenefikat 

minn skema ta' appoġġ nazzjonali. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) ikunu intitolati jistabbilixxu u 

joperaw sistemi ta' kondiviżjoni virtwali 

għall-konsum, il-ħżin u l-bejgħ ta' 

elettriku ġġenerat f'siti separati; 

 (Jekk tiġi adottata, din l-emenda għandha 

titqiegħed bejn l-emendi 180 u 181). 

Or. en 

 


