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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Madankollu, l-elettriku miksub minn 

konnessjoni diretta ma' stallazzjoni tal-

ġenerazzjoni tal-elettriku rinnovabbli (i) li 

tibda jaħdem wara jew fl-istess ħin tal-

istallazzjoni għall-produzzjoni ta' 

karburanti għat-trasport rinnovabbli 

likwidi jew gassużi ta' oriġini mhux 

bijoloġika u (ii) mhux konnessa mal-

grilja, jista' jingħadd bis-sħiħ bħala 

elettriku rinnovabbli għall-produzzjoni ta' 

karburanti għat-trasport rinnovabbli 

likwidi u gassużi ta' oriġini mhux 

bijoloġika. 

Madankollu, l-elettriku jista' jingħadd bis-

sħiħ bħala elettriku rinnovabbli għall-

produzzjoni ta' dak il-karburant għat-

trasport rinnovabbli likwidu u gassuż ta' 

oriġini mhux bijoloġika, jekk l-

installazzjoni li tipproduċi l-karburant 
rinnovabbli likwidu u gassuż ta' oriġini 

mhux bijoloġika tkun (i) konnessa 

direttament ma' installazzjoni li tiġġenera 

l-elettriku rinnovabbli jew (ii) konnessa 

ma' punt tal-grilja tal-elettriku filwaqt li 

tuża biss surplus ta' enerġija rinnovabbli 

b'tali mod li tipprevjeni t-tnaqqis fil-

provvista tal-enerġija rinnovabbli 

minħabba ineffiċjenzi fil-grilja tad-

distribuzzjoni tal-elettriku fuq livelli ta' 

vultaġġ wieħed jew aktar. Sabiex tingħata 

prova adegwata għal punt (ii) il-

Kummissjoni għandha tipprovdi gwida u 

tistabbilixxi proċedura dwar kif tiġi 

pprovduta dik il-prova sal-2019. 

Or. en 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-elettriku mill-karburanti mill-bijomassa 

prodott fi stallazzjonijiet b'kapaċità ta' 

20 MW jew aktar għandu jitqies għall-

finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-

paragrafu 1 biss jekk jiġi prodott bl-

applikazzjoni ta' teknoloġija ta' 

koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 

definita skont l-Artikolu 2(34) tad-

Direttiva 2012/27/UE. Għall-finijiet tal-

punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, din id-

dispożizzjoni għandha tapplika biss għal 

stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara [3 

years from date of adoption of this 

Directive]. Għall-finijiet tal-punt (c) tal-

paragrafu 1, din id-dispożizzjoni hija 

mingħajr preġudizzju għall-appoġġ 

pubbliku pprovduti taħt skemi approvati sa 

[3 years after date of adoption of this 

Directive]. 

L-elettriku mill-karburanti mill-bijomassa 

prodott fi stallazzjonijiet b'kapaċità ta' 

20 MW jew aktar għandu jitqies għall-

finijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) 

tal-paragrafu 1 biss jekk jiġi prodott bl-

applikazzjoni ta' teknoloġija ta' 

koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 

definita skont l-Artikolu 2(34) tad-

Direttiva 2012/27/UE u jekk jiġi prodott 

f'installazzjonijiet li jużaw biss l-elettriku 

li jiksbu effiċjenza elettrika netta ta' mill-

inqas 40 % u ma jużawx karburant fossili. 

Għall-finijiet tal-punti (a) u (b) tal-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, din id-

dispożizzjoni għandha tapplika biss għal 

stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara 

[3 snin mid-data tal-adozzjoni ta' din id-

Direttiva]. Għall-finijiet tal-punt (c) tal-

paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, din id-

dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju 

għall-appoġġ pubbliku pprovduti taħt 

skemi approvati sa [sena mid-data tal-

adozzjoni ta' din id-Direttiva]. 

Or. en 

 

 


