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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Proposta għal direttiva dwar il-promozzjoni ta’ l-użu ta’ l-enerġija minn sorsi rinnovabbli hi 
proposta li twassal għal leġiżlazzjoni importanti.

Id-Direttiva għandha tassigura l-akbar użu ta' mekkaniżmi flessibbli bbażati fuq is-suq sabiex 
jintlaħqu l-miri ambizzjużi għas-sehem tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli (RES) fil-konsum 
totali ta' l-enerġija.

Il-fatturi li għandhom impatt fuq is-settur ta' l-enerġija - id-domanda, il-provvista, l-iskarsezza 
tar-riżorsi u l-ġestjoni razzjonali u effiċjenti tagħhom, l-effetti fuq l-ambjent u l-pressjoni fuq 
il-klima, biex insemmu biss ftit, iwasslu għall-ħtieġa ta' modi alternattivi ta' ġenerazzjoni ta' 
enerġija u l-integrazzjoni tagħhom fis-sistemi ta' provvista ta' l-enerġija. Teknoloġiji 
rinnovabbli jipprovdu benefiċċji sabiex tiġi indirizzata l-insuffiċjenza ta' fjuwils fossili 
indiġeni u sabiex jingħata kontribut għall-iżvilupp ekonomiku stabbli f'perspettiva ta' żmien 
twil. Sforzi sabiex ikunu armonizzati u allinjati l-politiki dwar l-enerġija fuq livell ta' UE 
huma kumplessi u jesiġu appoġġ u investiment qawwi ferm. Il-partijiet interessati 
jargumentaw favur politiki komuni ċari, konsistenti u armonizzati maħsuba biex jindirizzaw l-
ineffiċjenzi li jiġu minn standards, regolamenti u prattiċi nazzjonali.

Il-ħolqien ta' strumenti speċifiċi ta' appoġġ finanzjarju imexxu l-iżvilupp tas-suq ta' l-enerġija 
rinnovabbli. L-idea ta' suq Ewropew ta' Garanzija ta' l-Oriġini (GO) tipprovdi mekkaniżmu ta' 
appoġġ li għandu jikkumplimenta l-iskemi ta' appoġġ nazzjonali, waqt li tassigura li 
jinżammu l-impenji fi ħdan il-qafas ta' appoġġ nazzjonali, li l-awtoritajiet nazzjonali jiffukaw 
fuq applikazzjonijiet lokali speċifiċi tar-RES, ikun żviluppat ir-RES waqt li jiġi mminimizzat 
l-impatt fuq il-baġit nazzjonali tagħhom u, fuq livell Ewropew, ikun żviluppat ir-RES bl-inqas 
spiża, minħabba l-operazzjoni effiċjenti tas-suq.

Id-direttiva proposta għandha tassigura l-iffunzjonar adegwat ta' dan il-mekkaniżmu ta' 
appoġġ.
Għalhekk, il-proposta qed tiġi emendata sabiex tippermetti li jseħħu uħud mill-kundizzjonijiet 
meħtieġa biex jinbeda suq GO li jiffunzjona sew, u li trid issirlu reviżjoni meta jeħtieġ fil-
futur.  

Is-sistema GO tista' tkopri s-sorsi rinnovabbli kollha. Tipi differenti ta' GO (għal sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli għall-elettriku (RES-E), tisħin u tkessiħ rinnovabbli (RES-H) u sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli għall-mezzi ta' trasport (RES-T) għandhom ikunu jistgħu jinbidlu u jiġu 
kummerċjalizzati fis-suq. Il-GO għandha, sa kemm hu possibbli, tkun l-istrument biex tkejjel 
is-sehem tar-RES ta' l-Istati Membri differenti, il-mira ġenerali bejn is-setturi (elettriku, tisħin 
u tkessiħ, mezzi ta' trasport) ta' Stat Membru u possibilment taqsam l-obbligi bejn l-istess 
setturi - per eżempju, is-settur tat-trasport jista' jiffinanzja l-iżvilupp tar-RES-E, billi jixtri l-
GO mis-settur ta' l-elettriku ħalli jissodisfa l-obbligi tiegħu. 

Il-mira RES Ewropea ambizzjuża tista' wkoll tintlaħaq jekk id-Direttiva tindirizza sew l-
ostakli prinċipali għall-iżvilupp ta' tipi ta' enerġija rinnovabbli u l-integrazzjoni tagħhom fis-
sistema ta' provvista ta' l-enerġija waqt li jiġu meqjusa l-kapaċitajiet fiżiċi tan-netwerk. Is-
sigurtà tal-provvista, li hi fattur importanti fil-katina sħiħa ta' l-enerġija, kif ukoll l-
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interazzjonijiet kumplessi fi ħdan il-fruntieri tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom 
jindirizzaw sforzi sabiex jinżamm riforniment minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli permezz ta' 
mekkaniżmi ta' allokazzjoni sofistikati għall-ġenerazzjoni ta' enerġija konvenzjonali.

L-ipotesi li l-ġenerazzjoni ta' l-enerġija minn RES-E tiswa aktar mill-ġenerazzjoni ta' enerġija 
minn sorsi ta' enerġija mhux rinnovabbli (non-RES-E) għandha tkun ikkunsidrata sabiex 
spejjeż diretti biex jiġi ġġenerat l-elettriku jkunu separati minn spejjeż indiretti addizzjonali 
relatati mal-kostruzzjoni ta' l-infrastruttura ta' trażmissjoni meħtieġa u tas-sistema tad-
distribuzzjoni.

F'livell nazzjonali, l-iżviluppi tar-RES-E jitolbu investimenti lokali addizzjonali għall-
konnessjonijiet tas-sistema tad-distribuzzjoni kif ukoll għall-estensjonijiet u l-infurzar tagħha.

Il-perjodi twal ta' żmien għall-ippjanar, il-liċenzjar u l-kostruzzjoni ta' infrastruttura ġdida 
għall-enerġija għandhom ikunu indirizzati u kkunsidrati biex, fejn ikun possibbli, ikunu diretti 
lejn simplifikazzjoni u perjodi ta' żmien eqser. F'livell Ewropew, għandhom ikunu inkoraġġiti 
l-investimenti fl-infrastruttura meħtieġa tan-netwerk tat-trasport transkonfinali.

Minħabba li l-potenzjal RES-E hu disponibbli f'zoni differenti minn dawk tal-konsum, l-
infrastruttura l-ġdida tan-netwerk hi meħtieġa sabiex twassal flussi kbar ta' enerġija minn 
postijiet ta' produzzjoni RES-E għal postijiet ta' konsum.

Barra minn hekk, kif imsemmi hawn fuq, l-iżvilupp RES jitlob spejjeż diretti kif ukoll 
indiretti (eż. l-infurzar tas-sistema ta' l-enerġija, eċċ). Suq Ewropew GO li jiffunzjona sew 
għandu jikkontribwixxi sew sabiex jimminimizza l-ispejjeż addizzjonali diretti. Min-naħa l-
oħra, l-ispejjeż addizzjonali indiretti jeħtieġu dispożizzjonijiet speċifiċi ta' stimolu li huwa 
diffiċli li jkunu indirizzati mis-suq GO.

Bi qbil mal-prinċipju ta' solidarjetà, għandu jkun ikkunsidrat użu akbar tal-Fondi ta' Koeżjoni, 
tal-Fond Reġjonali għall-Iżvilupp, jew il-ħolqien ta' Fond UE RES.

Sorsi alternattivi ta' enerġija mhumiex xi soluzzjoni maġika u waħedhom mhumiex biżżejjed 
biex isolvu l-problema tal-provvista u d-domanda. Madankollu, l-iżvilupp tagħhom għandu 
jikkontribwixxi għas-sostenibilità u l-kwalità tal-ħajja. Politika ta' l-enerġija konsistenti 
eventwalment tħalli riżultat u s-sinerġija tal-politiki hi fundamentali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi ta' wara fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1
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Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) B’mod partikolari, iż-żieda fl-użu tal-
bijokarburanti għat-trasport hija waħda 
mill-għodod l-aktar effettivi li bihom il-
Komunità tista’ tnaqqas id-dipendenza 
tagħha fuq iż-żejt impurtat – fejn il-
problema tas-sigurtà fil-provvista hija l-
aktar akuta - u tinfluwenza s-suq tal-
karburanti għat-trasport.

(2) B’mod partikolari, iż-żieda fl-użu tal-
bijokarburanti sostenibbli u tat-tieni 
ġenerazzjoni għat-trasport hija waħda mill-
għodod li bihom il-Komunità tista’ tnaqqas 
id-dipendenza tagħha fuq iż-żejt impurtat –
fejn il-problema tas-sigurtà fil-provvista 
hija l-aktar akuta - u tinfluwenza s-suq tal-
karburanti għat-trasport.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fl-Istati Membri jvarjaw il-punti tat-
tluq, il-potenzjal ta’ enerġija rinnovabbli u 
t-taħlit ta’ l-enerġija. Huwa għalhekk 
meħtieġ li l-mira globali ta’ 20% tiġi 
tradotta f’miri individwali għal kull Stat 
Membru, b’konsiderazzjoni għall-
allokazzjoni ġusta u adegwata li 
tikkunsidra l-punti ta’ tluq u l-potenzjali 
nazzjonali differenti, inkluż il-livell 
eżistenti ta’ enerġiji rinnovabbli u tat-
taħlita ta’ l-enerġija. Huwa xieraq li dan 
isir bit-tqassim billi ż-żieda totali meħtieġa 
fl-użu ta’ l-enerġija minn sorsi rinnovabbli 
tinqasam bejn l-Istati Membri fuq il-bażi 
ta’ żieda uqwali fis-sehem ta’ kull Stat 
Membru, u parti fil-proporzjon mal-Prodott 
Gross Domestiku, immodulat biex jirrifletti 
l-punti nazzjonali tal-bidu, u b’kontabilità 
f’termini tal-konsum ta’ l-enerġija finali.

(9) Fl-Istati Membri jvarjaw il-punti tat-
tluq, il-potenzjal ta’ enerġija rinnovabbli u 
t-taħlit ta’ l-enerġija. Huwa għalhekk 
meħtieġ li l-mira globali ta’ 20% tiġi 
tradotta f’miri individwali għal kull Stat 
Membru, b’konsiderazzjoni għall-
allokazzjoni ġusta u adegwata li 
tikkunsidra l-punti ta’ tluq u l-potenzjali 
nazzjonali differenti, inkluż il-livell 
eżistenti ta’ enerġiji rinnovabbli u tat-
taħlita ta’ l-enerġija. Huwa xieraq li dan 
isir bit-tqassim billi ż-żieda totali meħtieġa 
fl-użu ta’ l-enerġija minn sorsi rinnovabbli 
tinqasam bejn l-Istati Membri fuq il-bażi 
ta’ żieda ugwali fis-sehem ta’ kull Stat 
Membru, u parti fil-proporzjon mal-Prodott 
Gross Domestiku, immodulat biex jirrifletti 
l-punti nazzjonali tal-bidu, u b’kontabilità 
f’termini tal-konsum ta’ l-enerġija finali, 
billi jitqiesu l-isforzi li saru mill-Istati 
Membri fl-imgħoddi fir-rigward ta’ l-użu 
ta’ l-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li dan jiġi stabbilit filwaqt li jiġi kkunsidrat l-impenn miftiehem s’issa 
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ma’ l-Istati Membri.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-ispejjeż ta’ konnessjoni ta’ 
produtturi ġodda ta’ l-elettriku minn sorsi 
ta’ enerġija rinnovabbli mas-sistema tad-
distribuzzjoni ta’ l-elettriku, għandhom 
ikunu oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji u għandu jitqies il-
benefiċċju li ġeneraturi fissi jġibu lid-
distribuzzjoni.

(30) L-ispejjeż ta’ konnessjoni ta’ 
produtturi ġodda ta’ l-elettriku minn sorsi 
ta’ enerġija rinnovabbli mas-sistema tad-
distribuzzjoni ta’ l-elettriku, għandhom 
ikunu oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji u għandu jitqies il-
benefiċċju li ġeneraturi fissi jġibu lid-
distribuzzjoni. L-ispejjeż għandhom 
jitħallsu mill-produtturi li japplikaw 
għall-kollegament mas-sistema ta’ 
distribuzzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ta' trasparenza, ta' oġġettività u ta' non-diskriminazzjoni kif ukoll il-loġika 
ekonomika huma essenzjali għat-tħaddim effiċjenti tas-suq ta' l-elettriku Ewropew. Il-
konnessjonijiet mas-sistema ("il-fażi aħħarija" ("last mile")) huma ta' benefiċċju biss għall-
ġeneraturi rispettivi li mhumiex iffaċċjati minn konsumaturi oħra tas-sistema. Barra minn 
hekk, spejjeż ta' konnessjoni ta' produtturi ġodda jiddependu l-aktar mill-pożizzjoni tas-siti ta' 
ġenerazzjoni li huma determinati mill-ġeneraturi. 

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) F’ċerti ċirkustanzi mhux possibbli li 
jkunu għal kollox żgurati t-trażmissjoni u 
d-distribuzzjoni ta’ l-elettriku prodott minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mingħajr ma 
tiġi affettwata l-affidabbiltà u s-sigurtà tas-
sistema tad-distribuzzjoni. F’dawn iċ-
ċirkustanzi jista’ jkun xieraq li jingħata
kumpens finanzjarju lil dawk il-produtturi.

(31) F’ċerti ċirkustanzi mhux possibbli li 
jkunu għal kollox żgurati t-trażmissjoni u 
d-distribuzzjoni ta’ l-elettriku prodott minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mingħajr ma 
tiġi affettwata l-affidabbiltà u s-sigurtà tas-
sistema tad-distribuzzjoni. F'dawk iċ-
ċirkustanzi jista' jkun xieraq li jitnaqqas ir-
riforniment mingħajr ma jingħata l-ebda
kumpens finanzjarju.
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Ġustifikazzjoni

It-trażmissjoni u d-distribuzzjoni ta' enerġija rinnovabbli hi limitata mill-kapaċitajiet fiżiċi 
tan-netwerk. Għalhekk, f'ċerti ċirkustanzi din il-ġenerazzjoni trid tiġi mnaqqsa sabiex ma 
teċċedix il-limitazzjonijiet fiżiċi tan-netwerk. Il-limitazzjoni hi konsegwenza tal-liġijiet ta' 
Kirchhoff. It-tnaqqis fil-ġenerazzjoni tal-produtturi ta' l-enerġija rinnovabbli għandu jkun 
parti mill-ispejjeż tagħhom. L-istess jiġri f'impjanti konvenzjonali. Kwalunkwe ħlas ta' 
kumpens mhux xieraq.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-interkonnesjoni bejn il-pajjiżi 
tiffaċilita l-integrazzjoni ta’ l-elettriku 
minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. 
Minbarra li ttejjeb il-varjabilità, l-
interkonnessjoni tista’ tnaqqis l-ispejjeż 
ta’ bilanċjar, tinkoraġixxi l-kompetizzjoni 
reali li twassal għal prezzijiet aktar baxxi, 
u tappoġġa l-iżvilupp tan-netwerks. Ukoll, 
il-qsim u l-użu ottimali tal-kapaċità tat-
trażmissjoni tista’ tgħin biex jiġi evitat 
bini ġdid żejjed. (34)

imħassra

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett hu żbaljat. Il-varjabilità għandha tkun parti minn blokk ta' kontroll, l-istruttura tal-
blokki jkunu parti minn sistema ta' l-enerġija interkonnessa. Il-bilanċ ta' poter għandu jkun 
provdut prinċipalment minn bażi lokali. Jekk qed jimxi fuq distanzi twal, għandha tkun 
riservata kapaċità libera, għaliex l-emerġenza ta' bilanċjar ma tistax tkun prevedibbli. L-
iżvilupp tas-sistema hu bbażat, inter alia, fuq inċentivi ta' investiment. Minħabba l-obbligu li 
l-operaturi għandhom li jittrasportaw is-sorsi rinnovabbli jeħtieġ li huma jsaħħu s-sistema 
biex jintlaħaq l-ogħla ammont ta' dan ir-riforniment. Hu dan l-iżvilupp li għandu jkun meqjus 
sew. 

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Fejn bijokarburanti u bijolikwidi oħra (40) Fejn bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
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huma magħmula minn materja prima 
prodotta fl-UE, huma jridu jkunu wkoll 
konformi mar-rekwiżiti ambjentali ta’ l-UE 
għall-agrikoltura. L-applikazzjoni ta’ dawn 
il-kriterji għall-importazzjoni minn pajjiżi 
terzi mhijiex amministrattivament u 
teknikament fattibbli.

huma magħmula minn materja prima 
prodotta fl-UE, huma jridu jkunu wkoll 
konformi mar-rekwiżiti ambjentali ta’ l-UE 
għall-agrikoltura u ma għandhomx 
jipperikolaw il-produzzjoni ta’ l-ikel. L-
applikazzjoni ta’ dawn il-kriterji għall-
importazzjoni minn pajjiżi terzi mhijiex 
amministrattivament u teknikament 
fattibbli.

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tal-bijokarburanti u l-bijolikwidi għandha tiġi trattata b'attenzjoni fil-kuntest 
ta' prezzijiet ta' l-ikel dejjem jogħlew u l-isfidi globali.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-kriterji ta’ sostenibbiltà ambjentali 
jkunu effettivi biss jekk iwasslu għal 
bidliet fl-imġiba ta’ l-atturi fis-suq. L-
atturi fis-suq ibiddlu biss l-imġiba 
tagħhom jekk bijokarburanti u bijolikwidi 
oħra li jilħqu l-kriterji jġibu primjum fil-
prezz imqabbla ma’ dawk li ma jġibuhx. 
Skond il-metodu tal-bilanċ tal-massa fil-
verifika tal-konformità, hemm rabta fiżika 
bejn il-produzzjoni ta’ bijokarburanti u 
bijolikwidi oħra li jilħqu l-kriterji u l-
konsum ta’ bijokarburanti u bijolikwidi 
oħra fil-Komunità, li tipprovdi bilanċ 
xieraq bejn il-provvista u d-domanda u 
tassigura primjum fil-prezz li huwa ikbar 
milli f’sistemi fejn m’hemmx din ir-rabta. 
Għalhekk biex ikun żgurat li 
bijokarburanti u bijolikwidi oħra li jilħqu 
l-kriterji ta’ sostennibiltà ambjentali 
jistgħu jinbiegħu bi prezz ogħla, biż-
żamma ta’ l-integrità tas-sistema filwaqt li 
fl-istess ħin tkun evitata l-impożizzjoni ta’ 
piż mhux raġonevoli fuq l-industrija, is-
sistema tal-bilanċ tal-massa għandha 
tintuża biex tkun ivverifikata l-

imħassra
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konformità. Madankollu jeħtieġ li jiġu 
vverifikati metodi oħra ta' verifika.

Ġustifikazzjoni

Il-bijokarburanti għandhom jirrispettaw il-kriterji għas-sostennibiltà ekoloġika.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Rappurtar regolari huwa meħtieġ biex 
ikun żgurat iffukar kontinwu fuq il-
progress fl-iżvilupp ta’ enerġiji rinnovabbli 
f’livell nazzjonali u Komunitarju.

(50) Huwa meħtieġ rekwiżit dwar ir-
rapportar regolari u mhux burokratiku
biex ikun żgurat iffukar kontinwu fuq il-
progress fl-iżvilupp ta’ enerġiji rinnovabbli 
f’livell nazzjonali u Komunitarju.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapportar ma għandux ikun burokratiku.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "enerġija minn sorsi rinnovabbli” tfisser 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mhux fossili: 
riħ, xemx, ġeotermali, mewġa, marea, 
idroenerġija, bijomassa, gass mill-miżbla, 
gass mill-impjant tat-trattament tad-
dranaġġ u u bijogassijiet;

(a) "enerġija minn sorsi rinnovabbli” tfisser 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mhux fossili: 
riħ, xemx, arja, ilma, art, ġeotermali, 
mewġa, marea, idroenerġija, bijomassa, 
gass mill-miżbla, gass mill-impjant tat-
trattament tad-dranaġġ u u bijogassijiet;

Ġustifikazzjoni

L-arja, l-ilma u l-art huma sorsi ta’ enerġija rinnovabbli li jintużaw b’mod mifrux mill-pompi 
tat-tisħin u li ġew rikonoxxuti bħala tali fil-kriterji ta' l-UE stabbiliti għall-eko tikkettar tal-
pompi tat-tisħin. Il-karatteristiċi teknoloġiċi għall-pompi tat-tisħin jippermettu lil dawn is-
sorsi sabiex jagħtu u jipprovdu sħana effiċjenti ħafna, u għalhekk it-twessigħ tad-definizzjoni 
sabiex dawn l-enerġiji jiġu inklużi sejjer jiċċara l-potenzjal ta’ sfruttament. Minbarra dan, it-
teknoloġija speċifika użata mill-pompi tat-tisħin tippermetti sabiex tiġi trasferita l-enerġija 
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mill-arja, l-ilma u l-art bl-użu tat-temperatura tagħhom, pożittiva jew negattiva, għat-tisħin u 
tkessiħ. Fl-għan li tintlaħaq 20 % ta' l-enerġija minn sorsi rinnovabbli sa l-2020, il-proposta 
tal-Kummissjoni għandha tinkludi lista aktar kompleta tas-sorsi rinnovabbli. F’din il-
perspettiva, l-arja, l-ilma u l-art għandhom jiġu inklużi fit-test tal-Kummissjoni.   

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Garanziji ta’ l-oriġini ta’ elettriku, tisħin u 
tkessiħ prodotti minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli

Garanziji ta’ l-oriġini ta’ elettriku, tisħin u 
tkessiħ u trasport prodotti minn sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli

Ġustifikazzjoni

Is-sistema GO għandha tkopri s-sorsi rinnovabbli kollha.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) elettriku; jew (i) elettriku; 

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tisħin u/jew tkessiħ; (ii) tisħin u/jew tkessiħ; jew

Emenda 13
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – punt ii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) trasport;

Ġustifikazzjoni

Is-sistema GO għandha tkopri s-sorsi rinnovabbli kollha.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri li s-sehem ta’ enerġija 
tagħhom minn sorsi rinovabbli laħaq jew 
qabeż it-trajettorju indikattiv fil-Parti B ta’ 
l-Anness I fil-perjodu ta’ sentejn 
immedjatament preċedenti jistgħu jitolbu 
lill-korpi kompetenti maħtura skond l-
Artikolu 7 biex jittrasferixxu l-garanziji ta’ 
l-oriġini sottomessi għall-kanċellazzjoni 
taħt l-Artikolu 8(1) għal Stat Membru 
ieħor. Dawn il-garanziji ta’ l-oriġini 
għandhom ikunu immedjatament 
ikkanċellati mill-korp kompetenti fl-Istat 
Membru li qed jirċievi.

1. L-Istati Membri li s-sehem ta’ enerġija 
tagħhom minn sorsi rinovabbli laħaq jew 
qabeż it-trajettorju indikattiv fil-Parti B ta’ 
l-Anness I b’konformità mal-pjan ta’ 
azzjoni nazzjonali jistgħu jitolbu lill-korpi 
kompetenti maħtura skond l-Artikolu 7 
biex jittrasferixxu l-garanziji ta’ l-oriġini 
sottomessi għall-kanċellazzjoni taħt l-
Artikolu 8(1) għal Stat Membru ieħor. 
Dawn il-garanziji ta’ l-oriġini għandhom 
ikunu immedjatament ikkanċellati mill-
korp kompetenti fl-Istat Membru li qed 
jirċievi.

Ġustifikazzjoni

Il-pjani ta’ azzjoni nazzjonali għall-Istati Membri jkunu deċiżivi.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista’, jipprovdi għal 
sistema ta’ awtorizzazzjoni minn qabel 
għat-trasferiment ta’ garanziji ta’ l-

imħassar



PE404.774v02-00 12/17 AD\726856MT.doc

MT

oriġini lil jew minn persuni fi Stati 
Membri oħra jekk, fin-nuqqas ta’ sistema 
bħal din, it-trasferiment ta’ garanziji ta’ l-
oriġini lil jew mill-Istat Membru 
kkonċernat jista’ jxekkel l-abbiltà
tagħhom li jiżguraw provvista ta’ enerġija 
sigura u bbilanċjata jew jista’ jimmina l-
kisba ta’ l-miri ambjentali li fuqhom hija 
mibnija l-iskema ta’ sostenn tagħhom. 
L-Istati Membri jistgħu, jipprovdu għal 
sistema ta’ awtorizzazzjoni minn qabel
għat-trasferiment ta’ garanziji ta’ l-
oriġini lil persuni fi Stati Membri oħra 
jekk fin-nuqqas ta’ sistema bħal din, it-
trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini 
jista’ jxekkel l-abbiltà tagħhom li 
jikkonformaw ma’ l-Artikolu 3(1) jew li 
jiżguraw li s-sehem ta’ enerġija mis-sorsi 
rinnovabbli huwa ugwali jew jaqbeż it-
trajettorju indikattiv f’Parti B ta’ l-
Anness I.
Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn qabel 
m’għandhiex tikkostitwixxi mezz ta’ 
diskriminazzjoni arbitrarja. 3.

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċirkolazzjoni tal-persuni tikkuntrasta ma’ l-istrateġiji nazzjonali u dan iġib miegħu żieda 
fil-prezzijiet għall-użu ta’ l-enerġija rinnovabbli. Għalhekk, il-konsegwenza hija żieda 
rilevanti fil-prezzijiet.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’kull 
sistema ta’ awtorizzazzjoni minn qabel li 
għandhom il-ħsieb li jdaħħlu fis-seħħ 
skond il-paragrafu 2, u kull tibdil 
sussegwenti tagħha. 

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tippubblika dik 
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l-informazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċirkolazzjoni tal-persuni tikkuntrasta ma’ l-istrateġiji nazzjonali u dan iġib miegħu żieda 
fil-prezzijiet għall-użu ta’ l-enerġija rinnovabbli. Għalhekk, il-konsegwenza hija żieda 
rilevanti fil-prezzijiet.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżviluppaw 
infrastruttura tad-distribuzzjoni biex 
jakkomodaw l-iżvilupp ulterjuri tal-
produzzjoni ta’ l-elettriku minn sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli, inklużi l-
interkonnetturi bejn l-Istati Membri.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżviluppaw 
infrastruttura tad-distribuzzjoni u 
jipprovdu inċentivi biex isir dan, biex 
jakkomodaw l-iżvilupp ulterjuri tal-
produzzjoni ta’ l-elettriku minn sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli, inklużi l-
interkonnetturi bejn l-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Hu obbligu u kompitu ta' l-operaturi tas-sistema li jieħdu ħsieb li jkun hemm topoloġija tas-
sistema l-aktar effiċjenti sabiex jiżguraw il-provvista nazzjonali. Huma jkollhom il-benefiċċji 
fuq il-bażi ta' l-effiċjenza u skond il-ġudizzju tar-regolatur nazzjonali. Interkonnetturi 
addizzjonali ikabbru l-kummerċ. Barra minn hekk, dawn il-kwalitajiet għandhom ikunu 
rikonoxxuti mir-regolatur.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għaż-żamma ta’ l-
affidabbiltà u s-sigurtà tas-sistema tad-
distribuzzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u l-operaturi tas-sistemi ta’ 
distribuzzjoni jiggarantixxu fit-territorju 
tagħhom it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni 

2. Mingħajr preġudizzju għaż-żamma ta’ l-
affidabbiltà u s-sigurtà tas-sistema tad-
distribuzzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u l-operaturi tas-sistemi ta’ 
distribuzzjoni jiggarantixxu fit-territorju 
tagħhom it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni 
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ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli. Huma għandhom jipprovdu 
wkoll għal aċċess prijoritarju għas-sistema 
tad-distribuzzjoni ta’ elettriku prodott minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Fit-
trażmissjoni ta’ impjanti li jiġġeneraw l-
elettriku, l-operaturi ta’ sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jagħtu prijorità lil 
impjanti ta’ ġenerazzjoni li jużaw sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli sa fejn tippermetti s-
sigurtà tas-sistema ta’ l-elettriku 
nazzjonali. 

ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli filwaqt li jiggarantixxu s-
sigurtà tal-provvista. Huma għandhom 
jipprovdu wkoll għal aċċess prijoritarju 
għas-sistema tad-distribuzzjoni ta’ elettriku 
prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. 
Fit-trażmissjoni ta’ impjanti li jiġġeneraw 
l-elettriku, l-operaturi ta’ sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jagħtu prijorità lil 
impjanti ta’ ġenerazzjoni li jużaw sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli sa fejn tippermetti s-
sigurtà tas-sistema ta’ l-elettriku 
nazzjonali. 

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni tas-sikurezza ma għandhiex tiġi kompromessa.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 (3) – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni u 
operaturi ta’ sistemi ta’ distribuzzjoni 
jistabbilixxu u jippubblikaw ir-regoli 
standard tagħhom rigward il-ġarr u t-
tqassim flimkien ta’ l-ispejjeż ta’ 
adattamenti tekniċi, bħal ma huma 
konnessjonijiet mas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u rinfurzar tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, li huma meħtieġa biex ikunu 
integrati produtturi ġodda li jkunu qed 
jipprovdu elettriku prodott minn sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli lis-sistema 
interkonnessa.

3. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni u 
operaturi ta’ sistemi ta’ distribuzzjoni 
jistabbilixxu u jippubblikaw ir-regoli 
standard tagħhom rigward il-ġarr u t-
tqassim flimkien ta’ l-ispejjeż ta’ 
adattamenti tekniċi, bħal ma huma 
konnessjonijiet mas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u rinfurzar tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni, li huma meħtieġa biex ikunu 
integrati produtturi ġodda li jkunu qed 
jipprovdu elettriku prodott minn sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli lis-sistema 
interkonnessa. Il-produttur għandu jerfa' 
l-piż ta' l-ispiża tal-kollegament mas-
sistema (il-fażi aħħarija).

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tas-sistema għandhom jindikaw l-aktar punt adegwat ta' konnessjoni bbażat fuq 
objettivi tekniċi. Il-"fażi aħħarija" taqdi biss lill-ġeneratur. Għalhekk skond ir-regoli għall-
ġeneraturi konvenzjonali dan jirreferi għall-enerġija rinnovabbli u s-CHP ukoll. Jekk 
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ġeneratur iwaqqaf il-faċilità ta' ġenerazzjoni, tkun liema tkun ir-raġuni, il-"fażi aħħarija" ma 
tkunx tista' tiffunzjona. Għalhekk jeħtieġ li tkun parti mill-pjan tan-negozju tal-ġeneratur u 
mhux taqa' fuq xi ħadd ieħor.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn xieraq, l-Istati Membri jistgħu 
jirrikjedu li l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jġorru l-ispejjeż kollha, jew 
parti minnhom, imsemmija fil-paragrafu 3. 
L-Istati Membri għandhom jirrevedu u 
jieħdu l-miżuri meħtieġa biex itejjbu l-
oqsfa u r-regoli għall-ġarr u tqassim ta’ l-
ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 3 sa mhux 
aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2011 u kull 
sentejn wara dan biex jiżguraw l-
integrazzjoni ta’ produtturi ġodda kif 
imsemmi f’dak il-paragrafu.

4. Fejn xieraq, l-Istati Membri jistgħu 
jirrikjedu li l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jġorru l-ispejjeż kollha 
għall-infurzar meħtieġ tas-sistema, jew 
parti minnhom, imsemmija fil-paragrafu 3. 
Dawn l-ispejjeż jistgħu jkunu inkorporati 
fit-tariffi tas-sistema ta' l-operaturi tas-
sistema u m’għandhomx ikunu parti mill-
ebda regolament ta' inċentiv. L-Istati 
Membri għandhom jirrevedu u jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex itejbu l-oqsfa u r-
regoli għall-ġarr u tqassim ta’ l-ispejjeż 
imsemmija fil-paragrafu 3 sa mhux aktar 
tard mit-30 ta’ Ġunju 2011 u kull sentejn 
wara dan biex jiżguraw l-integrazzjoni ta’ 
produtturi ġodda kif imsemmi f’dak il-
paragrafu.

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-rieda politika sabiex ikunu sussidjati sorsi partikolari twassal għal ħtiġijiet 
addizzjonali ta' investiment għall-operatur tas-sistema, dawn l-ispejjeż għandhom ikunu 
rikonoxxuti bħala mogħtija indipendentement mill-iskema ta' regolament ta' inċentiv li tkun 
attwata. Minħabba li l-iskema ta' realizzazzjoni ta' l-operatur tas-sistema trid tkun effiċjenti, 
preferibbilment isir kontroll ex ante mir-regolatur.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. It-tqassim flimkien ta’ l-ispejjeż 6. It-tqassim flimkien ta’ l-ispejjeż 
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imsemmi fil-paragrafu 3 għandu jkun 
infurzat b’mekkaniżmu bbażat fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji li jikkunsidraw il-benefiċċji 
li inizjalment u sussegwentement 
produtturi konnessi kif ukoll operaturi ta’ 
sistemi ta’ trażmissjoni u operaturi ta’ 
sistemi ta’ distribuzzjoni jieħdu mill-
konnessjoni. 

imsemmi fil-paragrafi 3 u 4 għandu jkun 
infurzat b’mekkaniżmu bbażat fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji li jikkunsidraw il-benefiċċji 
li inizjalment u sussegwentement 
produtturi konnessi kif ukoll operaturi ta’ 
sistemi ta’ trażmissjoni u operaturi ta’ 
sistemi ta’ distribuzzjoni jieħdu mill-
konnessjoni, kif ukoll il-kontribuzzjoni ta’ 
installazzjonijiet ġodda għall-miri ta’ l-
Unjoni fil-qasam tal-ġlieda kontra l-bidla 
fil-klima. 

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
għandhom jiġu kkunsidrati għall-għanijiet 
elenkati taħt l-ittri (a), (b) u (c) hawn taħt
jekk jissodisfaw biss il-kriterji stabbiliti fil-
paragrafi 2 sa 5:

1. Il-bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
għandhom jiġu kkunsidrati għall-għanijiet 
elenkati taħt l-ittri (a), (b) u (c) hawn taħt 
jekk jissodisfaw biss il-kriterji stabbiliti fil-
paragrafi 1a sa 5:

Ġustifikazzjoni

Bidla essenzjali minħabba li se jiġi definit kriterju ġdid.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-użu ta' l-art għall-produzzjoni tal-
biokarburanti u ta’ bijokarburanti oħra 
m’għandhiex tikkompeti ma’ l-użu ta’ l-
art għall-produzzjoni ta’ l-ikel.

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata attenzjoni għall-fatt li l-użu ta’ bijokarburanti jiggrava l-pożizzjoni 
ekonomika ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel.
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