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Emenda 114
Werner Langen

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
L-ewwel ċitazzjoni tal-bażi ġuridika

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu u l-
Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu u l-
Artikolu 175(1) tiegħu,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata aktar importanza lill-Artikolu 95 milli lill-Artikolu 175(1) bħala bażi 
ġuridika u għalhekk dan l-Artikolu għandu jkun imsemmi l-ewwel. Fl-istess ħin jeħtieġ ukoll li 
jkun enfasizzat li huwa xieraq li din id-direttiva jkollha bażi ġuridika doppja. 

Emenda 115
Umberto Guidoni

Proposta għal Direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Iż-żieda fl-użu ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli tikkostitwixxi parti importanti 
mill-pakkett ta’ miżuri meħtieġa biex 
jitnaqqsu emissjonijiet ta’ gassijiet serra u 
jkun hemm konformità mal-Protokoll ta’ 
Kjoto għall-Konvenzjoni Kwadru tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, 
u ma’ aktar impenji Ewropej u 
internazzjonali għat-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra wara l-2012. 
Għandha wkoll rwol importanti x’tilgħab 
fil-promozzjoni tas-sigurtà fil-provvista ta’ 
enerġija, fil-promozzjoni ta’ l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-għoti ta’ opportunitajiet 
għall-impjiegi u l-iżvilupp reġjonali, 

(1) Iż-żieda fl-użu ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli, flimkien mal-iffrankar tal-
enerġija, tikkostitwixxi parti importanti 
mill-pakkett ta’ miżuri meħtieġa biex 
jitnaqqsu emissjonijiet ta’ gassijiet serra u 
jkun hemm konformità mal-Protokoll ta’ 
Kjoto għall-Konvenzjoni Kwadru tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, 
u ma’ aktar impenji Ewropej u 
internazzjonali għat-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra wara l-2012. 
Għandha wkoll rwol importanti x’tilgħab 
fil-promozzjoni tas-sigurtà fil-provvista ta’ 
enerġija, fil-promozzjoni ta’ l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-għoti ta’ opportunitajiet 
għall-impjiegi u l-iżvilupp reġjonali, 
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speċjalment f’żoni rurali. speċjalment f’żoni rurali.

Or. it

Emenda 116
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Iż-żieda fl-użu ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli tikkostitwixxi parti importanti 
mill-pakkett ta’ miżuri meħtieġa biex 
jitnaqqsu emissjonijiet ta’ gassijiet serra u 
jkun hemm konformità mal-Protokoll ta’ 
Kjoto għall-Konvenzjoni Kwadru tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, 
u ma’ aktar impenji Ewropej u 
internazzjonali għat-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra wara l-2012. 
Għandha wkoll rwol importanti x’tilgħab 
fil-promozzjoni tas-sigurtà fil-provvista ta’ 
enerġija, fil-promozzjoni ta’ l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-għoti ta’ opportunitajiet 
għall-impjiegi u l-iżvilupp reġjonali, 
speċjalment f’żoni rurali. 

(1) Iż-żieda fl-użu sostenibbli ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli tikkostitwixxi parti 
importanti mill-pakkett ta’ miżuri meħtieġa 
biex jitnaqqsu emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra u jkun hemm konformità mal-
Protokoll ta’ Kjoto għall-Konvenzjoni 
Kwadru tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-
Tibdil fil-Klima, u ma’ aktar impenji 
Ewropej u internazzjonali għat-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra wara l-2012. 
Għandha wkoll rwol importanti x’tilgħab 
fil-promozzjoni tas-sigurtà fil-provvista ta’ 
enerġija, fil-promozzjoni ta’ l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-għoti ta’ opportunitajiet 
għall-impjiegi u l-iżvilupp reġjonali, 
speċjalment f’żoni rurali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġija minn sorsi rinnovabbli ma tfissirx neċessarjament sostenibbli.

Emenda 117
Anni Podimata

Proposta għal Direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Iż-żieda fl-użu ta’ enerġija minn sorsi (1) Iż-żieda fl-użu ta’ enerġija minn sorsi 
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rinnovabbli tikkostitwixxi parti importanti 
mill-pakkett ta’ miżuri meħtieġa biex 
jitnaqqsu emissjonijiet ta’ gassijiet serra u 
jkun hemm konformità mal-Protokoll ta’ 
Kjoto għall-Konvenzjoni Kwadru tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, 
u ma’ aktar impenji Ewropej u 
internazzjonali għat-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra wara l-2012. 
Għandha wkoll rwol importanti x’tilgħab 
fil-promozzjoni tas-sigurtà fil-provvista ta’ 
enerġija, fil-promozzjoni ta’ l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-għoti ta’ opportunitajiet 
għall-impjiegi u l-iżvilupp reġjonali, 
speċjalment f’żoni rurali. 

rinnovabbli tikkostitwixxi parti importanti 
mill-pakkett ta’ miżuri meħtieġa biex 
jitnaqqsu emissjonijiet ta’ gassijiet serra u 
jkun hemm konformità mal-Protokoll ta’ 
Kjoto għall-Konvenzjoni Kwadru tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, 
u ma’ aktar impenji Ewropej u 
internazzjonali għat-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra wara l-2012. 
Għandha wkoll rwol importanti x’tilgħab 
fil-promozzjoni tas-sigurtà fil-provvista ta’ 
enerġija, fil-promozzjoni ta’ l-iżvilupp u 
tal-innovazzjoni teknoloġika u l-għoti ta’ 
opportunitajiet għall-impjiegi u l-iżvilupp 
reġjonali, speċjalment f’żoni rurali u 
iżolati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li nqisu l-potenzjal li wkoll jeżisti f'żoni iżolati (reġjuni tal-muntanji u gżejjer).

Emenda 118
Gunnar Hökmark

Proposta għal Direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Kif jistqarr id-dokument ta' ħidma 
tal-Kummissjoni (SEC(2008)0057), skemi 
ta' sostenn għandhom ikunu mogħtija 
bħala parti mill-isforzi ta' Stat Membru li 
joffri ħarsien ambjentali. Minħabba li l-
kwistjonijiet dwar l-enerġija u l-klima 
huma marbuta mill-qrib ma' xulxin, l-
Istati Membri għandhom jingħataw 
inċentivi biex jappoġġjaw il-produzzjoni 
tal-enerġija li ma tagħmilx ħsara lill-
ambjent u li ma tikkontribwixxix biex 
jiżdiedu l-emissjonijiet tal-gass b'effett 
serra.  Bħala parti minn dan l-isforz, u 
sabiex ikunu garantiti l-kisbiet tal-
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għanijiet ġenerali tal-Istati Membri, l-
Istati Membri għandhom jaħdmu biex 
jiżguraw li s-sorsi ta' enerġija li ma 
jikkontribwixxux biex jiżdiedu l-
emissjonijiet tas-CO2 ma jirċievux 
trattament fiskali inqas favorevoli.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

L-inċentivi ekonomiċi huma mezz importanti li jwasslu biex tinkiseb soluzzjoni għal 
kwistjonijiet tal-politika dwar il-klima. L-Istati Membri għandhom ikunu inkoraġġiti sabiex 
jappoġġjaw produzzjoni tal-enerġija li ma tikkontribwixxix biex jiżdiedu l-emissjonijiet tal-
gass b'effett serra. Mil-lat ta' klima, skemi ta' sostenn appoġġjati mill-istat li jagħtu 
trattament anqas favorevoli lil sorsi tal-enerġija li ma jikkontribwixxux biex jiżdiedu l-
emissjonijiet tal-gass b'effett serra ċertament ma jgħinux. Forom ta' għajnuna mill-istat li ma 
jkunux ċari jistgħu jfixxklu l-iżvilupp ta' sistema sostenibbli futura jekk jiddiskriminaw kontra 
soluzzjonijiet li jħallu benefiċċji kbar fejn jidħol tnaqqis tas-CO2.

Emenda 119
Werner Langen

Proposta għal Direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fid-dawl tar-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tal-24 ta' Ottubru 
2007 dwar sorsi tal-enerġija 
konvenzjonali u teknoloġija tal-enerġija, 
deċiżjonijiet, fuq terminu ta' żmien qasir u 
medju, dwar l-użu tal-enerġija nukleari 
għandu jkollhom wkoll influenza diretta 
fuq l-objettivi klimatiċi kif ukoll 
jikkontribwixxu biex l-għanijiet tal-UE 
jintlaħqu b'mod realistiku, ikunu 
analizzati u kkunsidrati. Jeħtieġ isir 
riferiment għar-Raba' Rapport ta' 
Evalwazzjoni tal-Bord Intergovernattiv 
tal-2007 dwar il-Bidla fil-Klima (IPCC), li 
jiddikjara li l-enerġija nukleari hi 
attwalment waħda mit-teknoloġiji 
essenzjali u disponibbli kummerċjalment 
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u li tista' ġġib tnaqqis li jidher fl-
emissjonijiet tas-CO2.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-objettivi ambizzjużi tal-UE dwar il-bidla fil-klima, is-sorsi kollha tal-
enerġija li m'għandhomx emissjonijiet għolja tas-CO2, inkluża l-enerġija nukleari, għandhom 
jiġu kkunsidrati

Emenda 120
Claude Turmes

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. (3)

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex insalvaw il-klima tad-dinja, jeħtieġ niżviluppaw u nimplimentaw politika reali għat-
trasport li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gass b'effett serra kif ukoll modi alternattivi ta' trasport 
qabel ma nittamaw li teknoloġija li tutilizza trattament tal-iskart bħall-bijomassa biex 
tipproduċi fjuwils għat-trasport iġġib it-tnaqqis meħtieġ.
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Emenda 121
Mechtild Rothe

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 fit-titjib 
teknoloġiku, f'inċentivi biex jikber u jkun 
utilizzat it-trasport pubbliku, f'teknoloġiji 
effiċjenti fl-enerġija u fl-użu ta' enerġija 
minn sorsi rinnovabbli għat-trasport huma 
wħud mill-għodod l-aktar effettivi li bihom 
il-Komunità tista’ tnaqqas id-dipendenza 
tagħha fuq iż-żejt impurtat fis-settur tat-
trasport – fejn il-problema tas-sigurtà fil-
provvista hija l-aktar akuta - u tinfluwenza 
s-suq tal-karburanti għat-trasport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasport jirrapreżenta 30% tal-konsum totali tal-enerġija fl-UE bid-dipendenza fuq il-petrol 
tlaħħaq għal 98%. Mhux sorprendenti għalhekk li dan hu, f'termini ta' emissjonijiet ta' gass 
b'effett serra, it-tieni l-akbar settur li jniġġeż fl-UE. Għalhekk, l-UE għandha tikkonċentra fuq 
iż-żieda fl-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, fuq it-titjib teknoloġiku u fuq it-tnaqqis tat-
traffiku b'użu akbar ta' trasport pubbliku minflok dak individwali.

Emenda 122
Fiona Hall

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-

(2) Minbarra titjib fl-effiċjenza fl-
enerġija, iż-żieda fl-użu tal-enerġija mill-
bijomassa, mill-biokarburanti u minn 
sorsi rinnovabbli fis-settur tat-trasport 
huma wħud 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 
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karburanti għat-trasport. hija l-aktar akuta - u twassal is-settur lejn 
triq sostenibbli.

Or. en

Emenda 123
Umberto Guidoni

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 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.

Or. it

Emenda 124
Britta Thomsen

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 ta' 
sorsi ta' enerġija rinnovabbli 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. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sorsi ta' enerġija rinnovabbli għat-trasport hi aktar minn biokarburant. L-elettromobilità, il-
bijogass u l-idroġenu minn sorsi rinnovabbli għandhom ikunu inklużi.

Emenda 125
Pilar Ayuso

Proposta għal Direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
tas-7 ta' Novembru 2007 dwar fjuwils 
alternattivi għat-trasport bit-triq u dwar 
għadd ta' miżuri li jippromovu l-użu tal-
biokarburanti tistabblixxi mira għall-UE 
biex tissostitwixxi 20% ta' diżil u gasoline 
bi fjuwils alternattivi fis-settur tat-trasport 
bit-triq sal-2020. Il-Kummissjoni għandha 
tqis il-possibilità li tipproponi inizjattiva 
separata biex tippromovi d-dħul ta' fjuwils 
nodfa u alternattivi għat-trasport bit-triq 
bħalma huma l-fjuwils sintetiċi 
magħmula minn gass naturali flimkien 
mas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli sabiex 
tikkumplimenta b'mod effiċjenti din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tiffoka biss fuq il-promozzjoni ta' sorsi rinnovabbli u bijofjuwils, għalkemm 
fjuwils alternattivi għat-trasport bit-triq jistgħu jikkontribwixxu sew biex jintlaħqu l-objettivi 
ta' sostenibilità, sigurtà ta' provvista u kompetittività. Meta tqis li din id-Direttiva titratta 
dwar sorsi rinnovabbli għat-trasport, jeħtieġ li jkunu riformulati l-miri għal fjuwils 
alternattivi f'inizjattiva separata.
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Emenda 126
Werner Langen

Proposta għal Direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-enerġija nukleari tista' wkoll 
tikkontribwixxi biex issaħħaħ is-sigurtà 
tal-provvista u ġġib tnaqqis sinifikanti tas-
CO2. Sal-2020, 60% tal-elettriku tal-UE 
jista' jiġi minn sorsi (nukleari jew 
rinnovabbli) mingħajr karbonju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-enerġija nukleari hi tajba daqs dik rinnovabbli biex tnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju fl-
UE. Fl-istess ħin tippermetti aktar indipendenza mill-provvisti tal-gass u taż-żejt, u dan hu 
essenzjali biex l-Ewropa tkun ekonomikament b'saħħitha. 

Emenda 127
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli [traduzzjoni mhux uffiċjali] 
wera li mira ta’ 20% għas-sehem globali 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u 
objettiv ta’ 10% għal enerġija rinnovabbli 
fit-trasport ikunu miri xierqa u li jistgħu 
jinkisbu, u li qafas li jinkludi miri 
mandatorji għandu jipprovdi lill-komunità 
kummerċjali bl-istabbiltà fil-perjodu twil li 
għandha bżonn biex tieħu deċiżjonijiet ta’ 
investiment razzjonali fis-settur ta’ l-
enerġija rinnovabbli.

(4) Il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli [traduzzjoni mhux uffiċjali] 
wera li mira ta’ 20% għas-sehem globali 
ta’ enerġija minn sorsi  rinnovabbli tkun
xierqa, u li qafas li jinkludi miri mandatorji 
għandu jipprovdi lill-komunità 
kummerċjali bl-istabbiltà fil-perjodu twil li 
għandha bżonn biex tieħu deċiżjonijiet ta’ 
investiment razzjonali fis-settur ta’ l-
enerġija rinnovabbli. Waqt li l-argumenti 
favur il-mira ta' 20% għas-sehem globali 
tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli kibru 
sew,  il-mira ta' 10% għas-sorsi ta' 
enerġija rinnovabbbli fit-trasport qed tkun 
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iddubitata dejjem iżjed.

Or. en

Emenda 128
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal Direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli [traduzzjoni mhux uffiċjali] 
wera li mira ta’ 20% għas-sehem globali 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u 
objettiv ta’ 10% għal enerġija rinnovabbli 
fit-trasport ikunu miri xierqa u li jistgħu
jinkisbu, u li qafas li jinkludi miri 
mandatorji għandu jipprovdi lill-komunità 
kummerċjali bl-istabbiltà fil-perjodu twil li 
għandha bżonn biex tieħu deċiżjonijiet ta’ 
investiment razzjonali fis-settur ta’ l-
enerġija rinnovabbli.

(4) Il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli [traduzzjoni mhux uffiċjali] 
wera li mira ta’ 20% għas-sehem globali 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u 
objettiv ta’ 10% għal enerġija rinnovabbli 
fit-trasport jistgħu jkunu miri li  jinkisbu, 
dment li jkun hemm innovazzjonijiet 
ġodda u skoperti teknoloġiċi ġodda, li t-
tħassib dwar is-sostenibilità jissolva u li 
jkun stabbilit limitu ta' żmien. Kwalunkwe 
mira mandatorja għandha tipprovdi lill-
komunità kummerċjali bl-istabbiltà fil-
perjodu twil li għandha bżonn biex tieħu 
deċiżjonijiet ta’ investiment razzjonali fis-
settur ta’ l-enerġija rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn b'mod urġenti żieda fl-ammont ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, imma jeħtieġ 
nevitaw li ngħaġġlu biex nistabbilixxu miri obbligatorji li ma jkunux jistgħu jintlaħqu b'mod 
sostenibbli fil-limiti ta' żmien stabbiliti.
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Emenda 129
Werner Langen

Proposta għal Direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli [traduzzjoni mhux uffiċjali] 
wera li mira ta’ 20% għas-sehem globali 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u 
objettiv ta’ 10% għal enerġija rinnovabbli 
fit-trasport ikunu miri xierqa u li jistgħu 
jinkisbu, u li qafas li jinkludi miri 
mandatorji għandu jipprovdi lill-komunità 
kummerċjali bl-istabbiltà fil-perjodu twil li 
għandha bżonn biex tieħu deċiżjonijiet ta’ 
investiment razzjonali fis-settur ta’ l-
enerġija rinnovabbli.

(4) Il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli [traduzzjoni mhux uffiċjali] 
wera li mira ta’ 20% għas-sehem globali 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u 
objettiv ta’ 10% għal enerġija rinnovabbli 
fit-trasport ikunu miri xierqa u li jistgħu 
jinkisbu, u li qafas li jinkludi miri 
mandatorji għandu jipprovdi lill-komunità 
kummerċjali bl-istabbiltà fil-perjodu twil li 
għandha bżonn biex tagħmel investimenti 
sostenibbli fis-settur ta’ l-enerġija 
rinnovabbli li jkunu kapaċi li jnaqqsu d-
dipendenza fuq fjuwils fossili impurtati u 
ssaħħaħ l-użu ta' teknoloġiji ġodda tal-
enerġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha l-kapaċità li tiżviluppa innovazzjonijiet ta' importanza kbira fil-
qasam tal-enerġija rinnovabbli, li twassal għal aktar indipendenza u għal impatt iżgħar fuq 
il-klima.

Emenda 130
Robert Goebbels

Proposta għal Direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli [traduzzjoni mhux uffiċjali] 
wera li mira ta’ 20% għas-sehem globali 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u 
objettiv ta’ 10% għal enerġija rinnovabbli 
fit-trasport ikunu miri xierqa u li jistgħu 

(4) Il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli [traduzzjoni mhux uffiċjali] 
wera li mira ta’ 20% għas-sehem globali 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u 
objettiv ta’ 10% għal enerġija rinnovabbli 
fit-trasport ikunu miri xierqa u li jistgħu 
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jinkisbu, u li qafas li jinkludi miri 
mandatorji għandu jipprovdi lill-komunità 
kummerċjali bl-istabbiltà fil-perjodu twil li 
għandha bżonn biex tieħu deċiżjonijiet ta’ 
investiment razzjonali fis-settur ta’ l-
enerġija rinnovabbli.

jinkisbu, u li qafas li jinkludi miri 
mandatorji għandu jipprovdi lill-komunità 
kummerċjali bl-istabbiltà fil-perjodu twil li 
għandha bżonn biex tieħu deċiżjonijiet ta’ 
investiment razzjonali fis-settur ta’ l-
enerġija rinnovabbli. Jeħtieġ ikunu 
inkoraġġiti investimenti f'sorsi ta' 
enerġija b'emissjonijiet ta' CO2 baxxi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill Ewropew, l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija u l-Bord Intergovernattiv dwar il-
Bidla fil-Klima kollha jargumentaw li mhux biżżejjed li tinvesti biss f'enerġija rinnovabbli. 
Teħtieġ ukoll bażi ta' investiment f'sorsi ta' enerġija b'emissjonijiet ta' CO2 baxxi, anke jekk 
dawn id-deċiżjonijiet jidħlu fl-ambitu tas-sussidjarjetà. 

Emenda 131
Fiona Hall

Proposta għal Direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli [traduzzjoni mhux uffiċjali] 
wera li mira ta’ 20% għas-sehem globali 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u 
objettiv ta’ 10% għal enerġija rinnovabbli 
fit-trasport ikunu miri xierqa u li jistgħu 
jinkisbu, u li qafas li jinkludi miri 
mandatorji għandu jipprovdi lill-komunità 
kummerċjali bl-istabbiltà fil-perjodu twil li 
għandha bżonn biex tieħu deċiżjonijiet ta’ 
investiment razzjonali fis-settur ta’ l-
enerġija rinnovabbli. 

(4) Il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli [traduzzjoni mhux uffiċjali] 
wera li mira ta’ 20% għas-sehem globali 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u
objettiv ta’ 10% għal enerġija rinnovabbli 
fit-trasport ikunu miri xierqa u li jistgħu 
jinkisbu, u li qafas li jinkludi miri 
mandatorji għandu jipprovdi lill-komunità 
kummerċjali bl-istabbiltà fil-perjodu twil li 
għandha bżonn biex tieħu deċiżjonijiet ta’
investiment razzjonali fis-settur ta’ l-
enerġija rinnovabbli. Dawn il-miri jeżistu 
fil-kuntest ta' 20% titjib fl-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija sal-2020 stabbilit permezz 
tal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
tad-19 ta' Ottubru 2006 bit-titolu "Pjan 
ta' azzjoni għall-Effiċjenza fl-Enerġija: 
It-Twettiq tal-Potenzjal", li kien approvat 
mill-Kunsill Ewropew ta' Brussell 
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f'Marzu 2007 u mill-Parlament Ewropew 
fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-31 ta' Jannar 
2008 dwar Pjan ta' Azzjoni għall-
Effiċjenza fl-Enerġija:  It-Twettiq tal-
Potenzjal1.
________________________

Testi adottati, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-mira ta' Enerġija Rinnovabbli hi mira ta' perċentwali hu importanti li tkun 
ikkunsidrata flimkien ma' miżuri magħmula biex tonqos id-domanda tal-enerġija totali. 

Emenda 132
Umberto Guidoni

Proposta għal Direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli [traduzzjoni mhux uffiċjali] 
wera li mira ta’ 20% għas-sehem globali 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u 
objettiv ta’ 10% għal enerġija rinnovabbli 
fit-trasport ikunu miri xierqa u li jistgħu 
jinkisbu, u li qafas li jinkludi miri 
mandatorji għandu jipprovdi lill-komunità 
kummerċjali bl-istabbiltà fil-perjodu twil li 
għandha bżonn biex tieħu deċiżjonijiet ta’ 
investiment razzjonali fis-settur ta’ l-
enerġija rinnovabbli.

(4) Il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli [traduzzjoni mhux uffiċjali] 
wera li mira ta’ 20% għas-sehem globali 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u 
objettiv ta’ 5% għal enerġija rinnovabbli 
fit-trasport ikunu miri xierqa u li jistgħu 
jinkisbu, u li qafas li jinkludi miri 
mandatorji għandu jipprovdi lill-komunità 
kummerċjali bl-istabbiltà fil-perjodu twil li 
għandha bżonn biex tieħu deċiżjonijiet ta’ 
investiment razzjonali fis-settur ta’ l-
enerġija rinnovabbli.

Or. it
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Emenda 133
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kunsill Ewropew ta’ Brussell ta’ 
Marzu 2007 afferma mill-ġdid l-impenn
tal-Komunità lejn l-iżvilupp madwar il-
Komunità ta’ enerġiji rinnovabbli lil hinn 
mill-2010. Huwa approva mira mandatorja 
ta’ sehem ta’ 20% ta’ enerġiji rinnovabbli 
fil-konsum globali ta’ l-enerġija fil-
Komunità sa l-2020 u mira minima 
mandatorja ta’ 10% li trid tintlaħaq mill-
Istati Membri kollha għas-sehem ta’ 
bijokarburanti fil-konsum tal-petrol u d-
diżil sa l-2020, li jridu jiġu introdotti 
b’mod ekonomiku. Huwa ddikjara li l-
karattru vinkolanti tal-mira tal-
bijokarburanti huwa xieraq kemm-il darba 
l-produzzjoni hija sostenibbli, bil-
bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni jsiru 
kummerċjalment disponibbli u d-Direttiva 
98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 1998 dwar il-
kwalità tal-karburanti tal-petrol u d-diżil u 
li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 
93/12/KEE li qed tkun emendata biex 
tippermetti livelli adegwati ta’ taħlit. 

(5) Il-Kunsill Ewropew ta’ Brussell ta’ 
Marzu 2007 afferma mill-ġdid l-impenn 
tal-Komunità lejn l-iżvilupp madwar il-
Komunità ta’ enerġiji rinnovabbli lil hinn
mill-2010. Huwa approva mira mandatorja 
ta’ sehem ta’ 20% ta’ enerġiji rinnovabbli 
fil-konsum globali ta’ l-enerġija fil-
Komunità sa l-2020 u mira minima 
mandatorja ta’ 10% li trid tintlaħaq mill-
Istati Membri kollha għas-sehem ta’ 
bijokarburanti fil-konsum tal-petrol u d-
diżil sa l-2020, li jridu jiġu introdotti 
b’mod ekonomiku. Huwa ddikjara li l-
karattru vinkolanti tal-mira tal-
bijokarburanti huwa xieraq biss kemm-il 
darba l-produzzjoni hija sostenibbli, bil-
bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni jsiru 
kummerċjalment disponibbli u d-Direttiva 
98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 1998 dwar il-
kwalità tal-karburanti tal-petrol u d-diżil u 
li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 
93/12/KEE li qed tkun emendata biex 
tippermetti livelli adegwati ta’ taħlit. 
Minħabba l-evidenza l-aktar reċenti li turi 
rabta bejn użu akbar ta' biokarburant fuq 
naħa, u żieda globali fit-thedidiet 
ambjentali u ekoloġiċi u riskji għas-
sigurtà tal-ikel fuq l-oħra, jidher xieraq li 
sal-2015 l-Istati Membri fil-bidu 
jippruvaw jilħqu mira obbligatorja għall-
biokarburanti ta' inqas minn 10%. Fuq il-
bażi ta' evalwazzjoni, l-Istati Membri 
għandhom jiddeċiedu jekk iżidux din il-
mira inizjali bejn l-2015 u l-2020.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Qed jikber it-tħassib dwar l-impatt negattiv ta' żvilupp rapidu u mhux sostenibbli ta' 
biokarburanti fuq l-ambjent kif ukoll dwar l-impatt soċjali ta' dan l-iżvilupp fl-Ewropa u fid-
dinja kollha. Fid-dawl tal-prinċipju prekawzjonarju wieħed għandu jkun aktar prudenti meta 
jistabbilixxi miri obligatorji. F'kull każ, il-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2007 wkoll talab għal 
mira ta' 10% biss bil-kundizzjoni li tkun żgurata produzzjoni sostenibbli, li dwarha llum 
hemm dubji xjentifiċi u politiċi.

Emenda 134
Britta Thomsen

Proposta għal Direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kunsill Ewropew ta’ Brussell ta’ 
Marzu 2007 afferma mill-ġdid l-impenn 
tal-Komunità lejn l-iżvilupp madwar il-
Komunità ta’ enerġiji rinnovabbli lil hinn 
mill-2010. Huwa approva mira mandatorja 
ta’ sehem ta’ 20% ta’ enerġiji rinnovabbli 
fil-konsum globali ta’ l-enerġija fil-
Komunità sa l-2020 u mira minima 
mandatorja ta’ 10% li trid tintlaħaq mill-
Istati Membri kollha għas-sehem ta’ 
bijokarburanti fil-konsum tal-petrol u d-
diżil sa l-2020, li jridu jiġu introdotti 
b’mod ekonomiku. Huwa ddikjara li l-
karattru vinkolanti tal-mira tal-
bijokarburanti huwa xieraq kemm-il darba 
l-produzzjoni hija sostenibbli, bil-
bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni jsiru 
kummerċjalment disponibbli u d-Direttiva 
98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 1998 dwar il-
kwalità tal-karburanti tal-petrol u d-diżil u 
li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 
93/12/KEE li qed tkun emendata biex 
tippermetti livelli adegwati ta’ taħlit. 

(5) Il-Kunsill Ewropew ta’ Brussell ta’ 
Marzu 2007 afferma mill-ġdid l-impenn 
tal-Komunità lejn l-iżvilupp madwar il-
Komunità ta’ enerġiji rinnovabbli lil hinn 
mill-2010. Huwa approva mira mandatorja 
ta’ sehem ta’ 20% ta’ enerġiji rinnovabbli 
fil-konsum globali ta’ l-enerġija fil-
Komunità sa l-2020 u mira minima 
mandatorja ta’ 10% li trid tintlaħaq mill-
Istati Membri kollha għas-sehem ta’ 
enerġija rinnovabbli fit-trasport sa l-2020, 
li jridu jiġu introdotti b’mod ekonomiku. 
Huwa ddikjara li l-karattru vinkolanti tal-
mira tal-bijokarburanti huwa xieraq kemm-
il darba l-produzzjoni hija sostenibbli, bil-
bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni jsiru 
kummerċjalment disponibbli u d-Direttiva 
98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 1998 dwar il-
kwalità tal-karburanti tal-petrol u d-diżil u 
li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 
93/12/KEE li qed tkun emendata biex 
tippermetti livelli adegwati ta’ taħlit. 

Or. en
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Emenda 135
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Sadattant evalwazzjoni aktar 
komprensiva tas-sostenibilità tal-
produzzjoni tal-biokarburanti uriet li mira 
ta' 10% tista' tkun għolja wisq biex 
tinkiseb sal-2020.Għalhekk fuq il-bażi tal-
informazzjoni u l-esperjenza 7% tidher li 
hi aktar xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira ta' 10% ta' biokarburant tista' tħalli impatt negattiv fuq in-nutrizzjoni u fuq oqsma 
essenzjali oħra għalhekk mira ta' 7% hi aktar realistika u toqrob aktar lejn il-kriterju ta' 
sostenibilità.

Emenda 136
Claude Turmes

Proposta għal Direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti 
huwa li jipprovdi ċertezza għall-
investituri. Għalhekk mhux xieraq li tkun 
differita deċiżjoni dwar jekk mira hijiex 
vinkolanti sakemm iseħħ avveniment 
ieħor. Fi stqarrija għall-minuti tal-Kunsill 
tal-15 ta’ Frar 2007, il-Kummissjoni 
għalhekk iddikjarat li ma kienetx
tikkonsidra li n-natura vinkolanti tal-mira 
għandha tkun differita sakemm 
bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni jsiru 
kummerċjalment disponibbli. 

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-interpretazzjoni tal-Kummissjoni m'għandhiex tfixkel id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew. 
Barra minn hekk, sa mill-Kunsill tar-Rebbiegħa tal-2007, kien hemm evidenza li l-
agrokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni mhux se jkunu kummerċjalment disponibbli sal-2020 u 
jistgħu ma jissodisfawx il-kriterji ta' sostenibilità kif rikjesti mill-konklużjonijiet tal-istess 
Kunsill tar-Rebbiegħa tal-2007. 

Emenda 137
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal Direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri. 
Għalhekk mhux xieraq li tkun differita 
deċiżjoni dwar jekk mira hijiex vinkolanti 
sakemm iseħħ avveniment ieħor. Fi 
stqarrija għall-minuti tal-Kunsill tal-15 
ta’ Frar 2007, il-Kummissjoni għalhekk 
iddikjarat li ma kienetx tikkonsidra li n-
natura vinkolanti tal-mira għandha tkun 
differita sakemm bijokarburanti tat-tieni 
ġenerazzjoni jsiru kummerċjalment 
disponibbli.

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri.
Madankollu, il-ħafna fatturi mhux 
magħrufa dwar is-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli u l-produzzjoni tal-
biokarburanti llum jitolbu li jittieħed 
approċċ aktar kawt minn dak imbassar 
s'issa. Il-miri vinkolanti ta' 20% u ta' 10% 
għandhom għalhekk jerġgħu jiġu 
kkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed jibbaża fuq l-emenda 4 tar-rapporteur għal opinjoni tal-ENVI. Hemm bżonn b'mod 
urġenti żieda fl-ammont ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, imma jeħtieġ nevitaw li ngħaġġlu 
biex nistabbilixxu miri obbligatorji li ma jkunux jistgħu jintlaħqu b'mod sostenibbli fil-limiti 
ta' żmien stabbiliti.
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Emenda 138
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri. 
Għalhekk mhux xieraq li tkun differita 
deċiżjoni dwar jekk mira hijiex vinkolanti 
sakemm iseħħ avveniment ieħor. Fi 
stqarrija għall-minuti tal-Kunsill tal-15 
ta’ Frar 2007, il-Kummissjoni għalhekk 
iddikjarat li ma kienetx tikkonsidra li n-
natura vinkolanti tal-mira għandha tkun 
differita sakemm bijokarburanti tat-tieni 
ġenerazzjoni jsiru kummerċjalment 
disponibbli.

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri.
Madankollu, il-ħafna fatturi mhux 
magħrufa dwar il-produzzjoni tal-
biokarburanti llum jitolbu li jittieħed 
approċċ aktar kawt minn dak imbassar 
s'issa. Il-mira vinkolanti ta'10% għandha 
għalhekk terġa' tiġi kkunsidrata.

Or. en

Emenda 139
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal Direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri. 
Għalhekk mhux xieraq li tkun differita 
deċiżjoni dwar jekk mira hijiex vinkolanti 
sakemm iseħħ avveniment ieħor. Fi 
stqarrija għall-minuti tal-Kunsill tal-15 
ta’ Frar 2007, il-Kummissjoni għalhekk 
iddikjarat li ma kienetx tikkonsidra li n-
natura vinkolanti tal-mira għandha tkun 
differita sakemm bijokarburanti tat-tieni 
ġenerazzjoni jsiru kummerċjalment 
disponibbli. 

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri. 
Għalhekk fil-prinċipju mhux xieraq li tkun 
differita deċiżjoni dwar jekk mira hijiex 
vinkolanti sakemm iseħħ avveniment 
ieħor. Il-karattru vinkolanti tal-mira 
għandu jkun pospost jekk il-mira ma 
tistax tintlaħaq b'mod sostenibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meta l-mira dwar sorsi rinnovabbli ma tistax tintlaħaq b'mod sostenibbli, jew billi jintużaw 
biss sorsi rinnovabbli, ikun aħjar jekk il-mira tkun posposta milli nirrikorru għal sorsi 
rinnovabbli mhux sostenibbli. 

Emenda 140
Fiona Hall

Proposta għal Direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri. 
Għalhekk mhux xieraq li tkun differita 
deċiżjoni dwar jekk mira hijiex vinkolanti 
sakemm iseħħ avveniment ieħor. Fi 
stqarrija għall-minuti tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Frar 2007, il-Kummissjoni għalhekk 
iddikjarat li ma kienetx tikkonsidra li n-
natura vinkolanti tal-mira għandha tkun 
differita sakemm bijokarburanti tat-tieni 
ġenerazzjoni jsiru kummerċjalment 
disponibbli. 

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri u li 
jinkoraġġixxi l-iżvilupp kontinwu ta' 
teknoloġiji li jiġġeneraw enerġija mit-tipi 
kollha tas-sorsi rinnovabbli. Għalhekk 
mhux xieraq li tkun differita deċiżjoni 
dwar jekk mira hijiex vinkolanti sakemm 
iseħħ avveniment ieħor. Fi stqarrija għall-
minuti tal-Kunsill tal-15 ta’ Frar 2007, il-
Kummissjoni għalhekk iddikjarat li ma 
kienetx tikkonsidra li n-natura vinkolanti 
tal-mira għandha tkun differita sakemm 
bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni jsiru 
kummerċjalment disponibbli. 

Or. en

Emenda 141
Werner Langen

Proposta għal Direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri. 
Għalhekk mhux xieraq li tkun differita 
deċiżjoni dwar jekk mira hijiex vinkolanti 
sakemm iseħħ avveniment ieħor. Fi 
stqarrija għall-minuti tal-Kunsill tal-15 ta’ 

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri. 
Għalhekk mhux xieraq li tkun differita 
deċiżjoni dwar jekk mira hijiex vinkolanti 
sakemm iseħħ avveniment ieħor. Fi 
stqarrija għall-minuti tal-Kunsill tal-15 ta’ 
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Frar 2007, il-Kummissjoni għalhekk 
iddikjarat li ma kienetx tikkonsidra li n-
natura vinkolanti tal-mira għandha tkun 
differita sakemm bijokarburanti tat-tieni 
ġenerazzjoni jsiru kummerċjalment 
disponibbli. 

Frar 2007, il-Kummissjoni għalhekk 
iddikjarat li ma kienetx tikkonsidra li n-
natura vinkolanti tal-mira għandha tkun 
differita sakemm bijokarburanti tat-tieni 
ġenerazzjoni jsiru kummerċjalment 
disponibbli. F'dan ir-rigward għandu 
jkun hemm aktar appoġġ biex jiġi 
promoss l-iżvilupp ta' biokarburanti tat-
tieni ġenerazzjoni, bħall-Bijomassa għal-
Likwidu (BTL), li jwassal għal tnaqqis 
akbar ta' gass b'effett serra u jżid il-
benefiċċji fir-rigward tal-effetti fuq l-
ambjent. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-biokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni għandhom ikunu appoġġjati aktar sabiex tikber l-
effiċjenza tagħhom fis-snin li ġejjin.

Emenda 142
Britta Thomsen

Proposta għal Direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri. 
Għalhekk mhux xieraq li tkun differita 
deċiżjoni dwar jekk mira hijiex vinkolanti 
sakemm iseħħ avveniment ieħor. Fi 
stqarrija għall-minuti tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Frar 2007, il-Kummissjoni għalhekk 
iddikjarat li ma kienetx tikkonsidra li n-
natura vinkolanti tal-mira għandha tkun 
differita sakemm bijokarburanti tat-tieni 
ġenerazzjoni jsiru kummerċjalment 
disponibbli. 

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri. 
Għalhekk mhux xieraq li tkun differita 
deċiżjoni dwar jekk mira hijiex vinkolanti 
sakemm iseħħ avveniment ieħor. Fi 
stqarrija għall-minuti tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Frar 2007, il-Kummissjoni għalhekk 
iddikjarat li ma kienetx tikkonsidra li n-
natura vinkolanti tal-mira għandha tkun 
differita sakemm bijokarburanti tat-tieni 
ġenerazzjoni jsiru kummerċjalment 
disponibbli, madankollu f'dan il-kuntest, 
għandu jingħata aktar appoġġ biex ikun 
stimulat l-iżvilupp ta' biokarburanti, li 
jħalli inqas emissjonijiet ta' gass b'effett 
serra.
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Or. en

Emenda 143
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri. 
Għalhekk mhux xieraq li tkun differita 
deċiżjoni dwar jekk mira hijiex vinkolanti 
sakemm iseħħ avveniment ieħor. Fi 
stqarrija għall-minuti tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Frar 2007, il-Kummissjoni għalhekk 
iddikjarat li ma kienetx tikkonsidra li n-
natura vinkolanti tal-mira għandha tkun 
differita sakemm bijokarburanti tat-tieni 
ġenerazzjoni jsiru kummerċjalment 
disponibbli. 

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti huwa 
li jipprovdi ċertezza għall-investituri. 
Għalhekk mhux xieraq li tkun differita 
deċiżjoni dwar jekk mira hijiex vinkolanti 
sakemm iseħħ avveniment ieħor. Fi 
stqarrija għall-minuti tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Frar 2007, il-Kummissjoni għalhekk 
iddikjarat li ma kienetx tikkonsidra li n-
natura vinkolanti tal-mira għandha tkun 
differita sakemm bijokarburanti tat-tieni 
ġenerazzjoni jsiru kummerċjalment 
disponibbli. Madankollu, id-dibatittu 
attwali dwar il-kompetizzjoni bejn prodotti 
tar-raba' għall-biokarburanti u prodotti 
tar-raba' għall-produzzjoni tal-ikel 
jissuġġerixxi li n-natura vinkolanti tal-
miri fil-każ tal-biokarburanti għandha 
tkun eżaminata regolarment. Kriterji 
komprensivi u rigorużi ta' sostenibilità kif 
ukoll id-dħul mingħajr telf ta' żmien ta' 
biokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-Politika 
Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm dibattitu mqanqal kemm fil-qasam xjentifiku kif ukoll fl-istampa dwar il-kompetizzjoni 
li l-biokarburanti qed jippreżentaw lis-sigurtà tal-ikel. Dan id-dibattitu għadu 'l bogħod milli 
jasal għal konklużjoni. Il-mistoqsija dwar in-natura vinkolanti tal-miri għandha għalhekk 
tinżamm miftuħa sakemm isiru disponibbli riżultati affidabbli jew sakemm il-biokarburanti 
tat-tieni ġenerazzjoni jew il-bijomass ikunu twasslu biex jitqiegħdu fis-suq.
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Emenda 144
Fiona Hall

Proposta għal Direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Se tkun ir-responsabilità tal-Istati 
Membri li jsir titjib sinifikanti fl-effiċjenza 
fl-enerġija fis-setturi kollha sabiex 
jinkisbu b'mod aktar faċli l-miri tal-
enerġija, li huma mniżżla bħala 
perċentwali tal-konsum finali tal-enerġija. 
Il-ħtieġa ta' effiċjenza fl-enerġija fis-
settur tat-trasport hi urġenti għaliex 
jidher li  qed issir dejjem iżjed diffiċli li 
mira perċentwali vinkolanti tinkiseb 
b'mod sostenibbli jekk id-domanda 
ġenerali għall-enerġija għat-trasport 
tkompli tikber. Għalhekk il-mira minima 
obbligatorja ta' 10% li trid tinkiseb mill-
Istati Membri kollha għandha tkun
(i) definita bħala dak is-sehem ta' konsum 
finali tal-enerġija fit-trasport li għandu 
jinkiseb minn sorsi rinnovabbli, imma 
mhux minn biokarburanti biss;
(ii) imposta flimkien ma' titjib 
obbligatorju fl-effiċjenza fl-enerġija fis-
settur tat-trasport ta' 20% sal-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Se jkun diffiċli li tintlaħaq b'mod sostenibbli l-mira ta' 10% għat-trasport jekk l-ammont totali 
ta' konsum ta' enerġija fit-trasport ikompli jikber. Il-fatt li l-mira indikattiva ta' effiċjenza fl-
enerġija ta' 20% ssir mira vinkolanti għas-settur tat-trasport, iwassal għal tnaqqis fid-
domanda tal-enerġija fis-settur tat-trasport u b'hekk jonqos ir-rekwiżit kwantitattiv tal-mira 
ta' 10%. 
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Emenda 145
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Fil-qafas ta' din id-Direttiva, hu 
importanti ferm li kull Stat Membru 
jimpjega skema ta' appoġġ l-aktar 
effiċjenti u effettiva biex jiffaċilita l-kisba 
tal-miri fl-enerġija rinnovabbli, waqt li 
jqis il-karatteristiċi speċifiċi tas-suq tal-
elettriku f'kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposta għal Direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni 
tiegħu dwar il-Pjan ta’ Direzzjoni għall-
Enerġija Rinnovabbli fl-Ewropa, għamel 
sejħa lill-Kummissjoni biex tippreżenta sa 
l-aħħar ta’ l-2007 proposta għal qafas 
leġiżlattiv għall-enerġija rinnovabbli, 
b’referenza għall-importanza li jkunu 
stabbiliti miri għas-sehem ta’ enerġija minn 
sorsi rinnovabbli fil-livell Komunitarju u 
ta’ l-Istati Membri. 

(7) Il-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni 
tiegħu tal-25 ta' Settembru 2007 dwar il-
Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija 
Rinnovabbli fl-Ewropa1, għamel sejħa lill-
Kummissjoni biex tippreżenta sa l-aħħar 
ta’ l-2007 proposta għal qafas leġiżlattiv 
għall-enerġija rinnovabbli, b’referenza 
għall-importanza li jkunu stabbiliti miri 
vinkolanti  għas-sehem ta’ enerġija minn 
sorsi rinnovabbli fl-elettriku, it-trasport u 
t-tisħin u t-tkessiħ kif ukoll miri 
vinkolanti fil-livell Komunitarju u ta’ l-
Istati Membri.
__________________________
1 Testi adottati, P6_TA(2007)0406.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew fir-rapport INI tal-MEP Britta Thomsen dwar il-Pjan ta’ Direzzjoni 
għall-Enerġija Rinnovabbli fl-Ewropa (riżoluzzjoni tal-PE P6-TA(2007)0406 tal-25 ta' 
Settembru 2007) talab għal miri ċari u vinkolanti għat-tliet setturi differenti.

Emenda 147
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri mandatorji għal sehem globali ta’ 20% 
ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ sehem ta’ 
10% ta’ enerġija rinnovabbli fit-trasport
fil-konsum ta’ l-Unjoni Ewropea fl-2020.

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri mandatorji għal sehem globali ta’ 20% 
ta’ enerġija rinnovabbli fil-konsum ta’ l-
Unjoni Ewropea fl-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra tħassib serju dwar l-impatti negattivi ta' żvilupp mhux sostenibbli tal-biokarburanti, 
hu importanti li kull Stat Membru jilħaq il-mira nazzjonali tiegħu u li l-UE in ġenerali tilħaq 
l-20% konsum ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Kemm minn dawn l-20% ikun is-sehem 
tas-settur tat-trasport hu ta' importanza sekondarja.

Emenda 148
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal Direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri mandatorji għal sehem globali ta’ 
20% ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ sehem 

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri indikattivi għal sehem globali ta’ 20% 
ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ sehem ta’ 
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ta’ 10% ta’ enerġija rinnovabbli fit-trasport 
fil-konsum ta’ l-Unjoni Ewropea fl-2020.

10% ta’ enerġija rinnovabbli fit-trasport fil-
konsum ta’ l-Unjoni Ewropea fl-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn b'mod urġenti żieda fl-ammont ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, imma jeħtieġ 
nevitaw li ngħaġġlu biex nistabbilixxu miri obbligatorji li ma jkunux jistgħu jintlaħqu b'mod 
sostenibbli fil-limiti ta' żmien stabbiliti.

Emenda 149
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri mandatorji għal sehem globali ta’ 20% 
ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ sehem ta’ 
10% ta’ enerġija rinnovabbli fit-trasport fil-
konsum ta’ l-Unjoni Ewropea fl-2020.

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew u tad-diskussjonijiet serji li saru 
reċenti fuq din il-kwistjoni, huwa xieraq li 
jkunu stabbiliti miri mandatorji għal sehem 
globali ta’ 20% ta’ enerġija rinnovabbli u 
ta’ sehem ta’ 7% ta’ enerġija rinnovabbli 
fit-trasport fil-konsum ta’ l-Unjoni 
Ewropea fl-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira ta' 10% ta' biokarburant tista' tħalli impatt negattiv fuq in-nutrizzjoni u fuq oqsma 
essenzjali oħra għalhekk mira ta' 7% hi aktar realistika u toqrob aktar lejn il-kriterju ta' 
sostenibilità.
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Emenda 150
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal Direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri mandatorji għal sehem globali ta’ 20% 
ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ sehem ta’ 
10% ta’ enerġija rinnovabbli fit-trasport fil-
konsum ta’ l-Unjoni Ewropea fl-2020.

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri mandatorji għal sehem globali ta’ 20% 
ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ sehem ta’ 8%
ta’ enerġija rinnovabbli fit-trasport fil-
konsum ta’ l-Unjoni Ewropea fl-2020. 
Dawk il-miri - kif ukoll il-qafas globali ta' 
politika, mhux b'inqas il-metodoloġija 
biex ikun ikkalkulat l-iffrankar tal-gass 
b'effett serra - għandhom ikunu s-suġġett 
ta' revizjonijiet regolari.

Or. en

Emenda 151
Fiona Hall

Proposta għal Direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri mandatorji għal sehem globali ta’ 20% 
ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ sehem ta’ 
10% ta’ enerġija rinnovabbli fit-trasport fil-
konsum ta’ l-Unjoni Ewropea fl-2020.

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri mandatorji għal sehem globali ta’ 20% 
ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ sehem ta’ 
10% ta’ enerġija rinnovabbli fit-trasport fil-
konsum ta’ l-Unjoni Ewropea fl-2020 
flimkien ma' titjib obbligatorju fl-
effiċjenza fl-enerġija fis-settur tat-trasport 
ta' 20% sal-2020.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-mira ta' Enerġija Rinnovabbli hi mira ta' perċentwali hu importanti li tkun 
ikkunsidrata flimkien ma' miżuri magħmula biex tonqos id-domanda tal-enerġija totali. 

Emenda 152
Dorette Corbey

Proposta għal Direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri mandatorji għal sehem globali ta’ 20% 
ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ sehem ta’ 
10% ta’ enerġija rinnovabbli fit-trasport fil-
konsum ta’ l-Unjoni Ewropea fl-2020. 

8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda mill-
Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri mandatorji għal sehem globali ta’ 20% 
ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ sehem ta’ 
10% ta’ enerġija rinnovabbli fit-trasport fil-
konsum ta’ l-Unjoni Ewropea fl-2020. 
Madankollu, l-Aġenzija Ambjentali 
Ewropea, il-FAO u organizzazzjonijiet 
xjentifiċi u internazzjonali oħra urew 
tħassib ġustifikat dwar l-impatt negattiv li 
l-mira ta' 10% se jkollha fuq l-ambjent u 
l-prezzijiet tal-ikel. Sabiex ikun indirizzat 
dan it-tħassib, għallanqas 30% tal-mira 
għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport 
għandha tinkiseb bl-użu tal-elettriku, l-
idroġenu jew enerġija minn bijomassa 
linjoċellulożika u l-alka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira ta' 10% ta' enerġija rinnovabbli għas-settur tat-trasport tista' tinkiseb bl-użu ta' sorsi 
ta' enerġija bħal ma hi l-bijomassa, l-elettriku jew l-idroġenu. F'suq perfett l-għażla bejn it-
teknoloġiji tista' titħalla għall-parteċipanti tas-suq.  Madankollu, is-suq ixaqleb lejn l-għażliet 
li jagħtu l-akbar qliegħ lill-investimenti. Sabiex ikunu promossi għażliet promettenti bħall-
elettriku u l-idroġenu, jenħtieġu sottomiri. Barra minn dan, hemm tħassib mifrux dwar il-
mira, l-EEA per eżempju tat parir f'rapport reċenti biex il-konsum ta' 'l hekk imsejħa 
biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni jinżamm taħt l-10%.
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Emenda 153
Umberto Guidoni

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 kif ukoll il-livell ta' 
effiċjenza fl-enerġija li jkun inkiseb. 
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.

Or. it

Emenda 154
Herbert Reul

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-

(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-
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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.

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 
primarja. F'dan ir-rigward jeħtieġ jiġu 
meqjusa l-isforzi li diġà saru. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa biss bl-użu ta' konsum ta' enerġija primarja bħala bażi li jkun possibbli li jiġi meqjus 
il-livell ta' trasformazzjoni li tinkiseb. Barra minn dan, xi Stati Membri diġà għamlu sforzi 
enormi, li jeħtieġ jiġu kkunsidrati.

Emenda 155
Robert Goebbels

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 

(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 
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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.

tinqasam bejn l-Istati Membri fuq il-bażi 
ta’ żieda uqwali fis-sehem ta’ kull Stat 
Membru, u parti fil-proporzjon mal-Prodott 
Gross Nazzjonali, immodulat biex jirrifletti 
l-punti nazzjonali tal-bidu, u b’kontabilità 
f’termini tal-konsum ta’ l-enerġija finali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Prodott Gross Domestiku ikejjel il-fluss annwali, imma mhux id-destinazzjoni finali ta' 
dawk il-flussi. Ma jikkunsidrax ir-riservi tal-ġid ta' kull pajjiż. Jekk il-Kummissjoni riedet 
tibbaża l-isforsi tal-pajjiż fuq il-prinċipju tas-solidarjetà, bażi aktar oġġettiva kienet tkun il-
GNP per capita.  Barra minn hekk, il-Prodott Gross Nazzjonali użat biex jikkalkula r-risorsi 
tal-Unjoni jinkiseb billi jitnaqqsu r-riżorsi primarji tal-GDP pagabbli mill-unitajiet ta' 
residenti lill-unitajiet mhux residenti u jiżdied id-dħul primarju li jiġi mill-kumplament tad-
dinja.

Emenda 156
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
10% għall-enerġija rinnovabbli fit-
trasport tkun stabbilita fl-istess livell għal 
kull Stat Membru biex tkun żgurata 
konsistenza fl-ispeċifikazzjonijiet u d-
disponibbiltà ta’ karburanti għat-trasport. 
Minħabba li l-karburanti għat-trasport 
huma faċilment innegozjati, Stati Membri 
li għandhom ftit mir-riżorsi rilevanti 
faċilment se jkunu jistgħu jakkwistaw 
karburanti rinnovabbli għat-trasport 
minn x’imkien ieħor. Filwaqt li jista’ jkun 
teknikament possibbli għall-Komunità li 
tilħaq il-mira tagħha għall-bijokarburanti 
mill-produzzjoni domestika biss, huwa 
kemm possibbli kif ukoll mixtieq li l-mira 
fil-fatt tintlaħaq permezz ta’ taħlita bejn 
il-produzzjoni domestika u l-

imħassar



AM\728452MT.doc 33/107 PE407.890v01-00

MT

importazzjoni. Għal dan l-għan, il-
Kummissjoni għandha tissorvelja l-
provvista tas-suq Komunitarju għall-
bijokarburanti, u għandha, kif xieraq, 
tipproponi miżuri rilevanti biex jinkiseb l-
approċċ bilanċjat bejn il-produzzjoni 
domestika u l-importazzjoni, billi jitqies l-
iżvilupp tan-negozjati kummċerjali 
multilaterali u bilaterali kif ukoll 
konsiderazzjonijiet ambjentali, ta' nfiq, ta' 
sigurtà ta' l-enerġija u oħrajn. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra tħassib serju dwar l-impatti negattivi ta' żvilupp mhux sostenibbli tal-biokarburanti, 
hu importanti li kull Stat Membru jilħaq il-mira nazzjonali tiegħu u li l-UE in ġenerali tilħaq 
l-20% konsum ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Kemm minn dawn l-20% ikun is-sehem 
tas-settur tat-trasport hu ta' importanza sekondarja.

Emenda 157
Umberto Guidoni

Proposta għal Direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
10% għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport 
tkun stabbilita fl-istess livell għal kull Stat 
Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-
ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà ta’ 
karburanti għat-trasport. Minħabba li l-
karburanti għat-trasport huma faċilment 
innegozjati, Stati Membri li għandhom ftit 
mir-riżorsi rilevanti faċilment se jkunu 
jistgħu jakkwistaw karburanti rinnovabbli 
għat-trasport minn x’imkien ieħor. Filwaqt 
li jista’ jkun teknikament possibbli għall-
Komunità li tilħaq il-mira tagħha għall-
bijokarburanti mill-produzzjoni domestika 
biss, huwa kemm possibbli kif ukoll 
mixtieq li l-mira fil-fatt tintlaħaq permezz 

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
5% għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport 
tkun stabbilita fl-istess livell għal kull Stat 
Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-
ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà ta’ 
karburanti għat-trasport. Minħabba li l-
karburanti għat-trasport huma faċilment 
innegozjati, Stati Membri li għandhom ftit 
mir-riżorsi rilevanti faċilment se jkunu 
jistgħu jakkwistaw karburanti rinnovabbli 
għat-trasport minn x’imkien ieħor. Filwaqt 
li jista’ jkun teknikament possibbli għall-
Komunità li tilħaq il-mira tagħha għall-
bijokarburanti mill-produzzjoni domestika 
biss, huwa kemm possibbli kif ukoll 
mixtieq li l-mira fil-fatt tintlaħaq permezz 
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ta’ taħlita bejn il-produzzjoni domestika u 
l-importazzjoni. Għal dan l-għan, il-
Kummissjoni għandha tissorvelja l-
provvista tas-suq Komunitarju għall-
bijokarburanti, u għandha, kif xieraq, 
tipproponi miżuri rilevanti biex jinkiseb l-
approċċ bilanċjat bejn il-produzzjoni 
domestika u l-importazzjoni, billi jitqies l-
iżvilupp tan-negozjati kummċerjali 
multilaterali u bilaterali kif ukoll 
konsiderazzjonijiet ambjentali, ta' nfiq, ta' 
sigurtà ta' l-enerġija u oħrajn. 

ta’ taħlita bejn il-produzzjoni domestika u 
l-importazzjoni. Għal dan l-għan, il-
Kummissjoni għandha tissorvelja l-
provvista tas-suq Komunitarju għall-
bijokarburanti, u għandha, kif xieraq, 
tipproponi miżuri rilevanti biex jinkiseb l-
approċċ bilanċjat bejn il-produzzjoni 
domestika u l-importazzjoni, billi jitqies l-
iżvilupp tan-negozjati kummċerjali 
multilaterali u bilaterali kif ukoll 
konsiderazzjonijiet ambjentali, ta' nfiq, ta' 
sigurtà ta' l-enerġija u oħrajn. 

Or. it

Emenda 158
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
10% għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport 
tkun stabbilita fl-istess livell għal kull Stat 
Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-
ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà ta’ 
karburanti għat-trasport. Minħabba li l-
karburanti għat-trasport huma faċilment 
innegozjati, Stati Membri li għandhom ftit 
mir-riżorsi rilevanti faċilment se jkunu 
jistgħu jakkwistaw karburanti rinnovabbli 
għat-trasport minn x’imkien ieħor. Filwaqt 
li jista’ jkun teknikament possibbli għall-
Komunità li tilħaq il-mira tagħha għall-
bijokarburanti mill-produzzjoni domestika 
biss, huwa kemm possibbli kif ukoll 
mixtieq li l-mira fil-fatt tintlaħaq permezz 
ta’ taħlita bejn il-produzzjoni domestika u 
l-importazzjoni. Għal dan l-għan, il-
Kummissjoni għandha tissorvelja l-
provvista tas-suq Komunitarju għall-
bijokarburanti, u għandha, kif xieraq, 
tipproponi miżuri rilevanti biex jinkiseb l-
approċċ bilanċjat bejn il-produzzjoni 

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
7% għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport 
tkun stabbilita fl-istess livell għal kull Stat 
Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-
ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà ta’ 
karburanti għat-trasport. Minħabba li l-
karburanti għat-trasport huma faċilment 
innegozjati, Stati Membri li għandhom ftit 
mir-riżorsi rilevanti faċilment se jkunu 
jistgħu jakkwistaw karburanti rinnovabbli 
għat-trasport minn x’imkien ieħor. Filwaqt 
li jista’ jkun teknikament possibbli għall-
Komunità li tilħaq il-mira tagħha għall-
bijokarburanti mill-produzzjoni domestika 
biss, huwa kemm possibbli kif ukoll 
mixtieq li l-mira fil-fatt tintlaħaq permezz 
ta’ taħlita bejn il-produzzjoni domestika u 
l-importazzjoni. Għal dan l-għan, il-
Kummissjoni għandha tissorvelja l-
provvista tas-suq Komunitarju għall-
bijokarburanti, u għandha, kif xieraq, 
tipproponi miżuri rilevanti biex jinkiseb l-
approċċ bilanċjat bejn il-produzzjoni 
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domestika u l-importazzjoni, billi jitqies l-
iżvilupp tan-negozjati kummċerjali 
multilaterali u bilaterali kif ukoll 
konsiderazzjonijiet ambjentali, ta' nfiq, ta' 
sigurtà ta' l-enerġija u oħrajn. 

domestika u l-importazzjoni, billi jitqies l-
iżvilupp tan-negozjati kummċerjali 
multilaterali u bilaterali kif ukoll 
konsiderazzjonijiet ambjentali, ta' nfiq, ta' 
sigurtà ta' l-enerġija u oħrajn. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira ta' 10% ta' bijokarburant tista' tħalli impatt negattiv fuq in-nutrizzjoni u fuq oqsma 
essenzjali oħra għalhekk mira ta' 7% hi aktar realistika u toqrob aktar lejn il-kriterju ta' 
sostenibilità.

Emenda 159
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
10% għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport 
tkun stabbilita fl-istess livell għal kull Stat 
Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-
ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà ta’ 
karburanti għat-trasport. Minħabba li l-
karburanti għat-trasport huma faċilment 
innegozjati, Stati Membri li għandhom ftit 
mir-riżorsi rilevanti faċilment se jkunu 
jistgħu jakkwistaw karburanti rinnovabbli 
għat-trasport minn x’imkien ieħor. Filwaqt 
li jista’ jkun teknikament possibbli għall-
Komunità li tilħaq il-mira tagħha għall-
bijokarburanti mill-produzzjoni domestika 
biss, huwa kemm possibbli kif ukoll 
mixtieq li l-mira fil-fatt tintlaħaq permezz 
ta’ taħlita bejn il-produzzjoni domestika u 
l-importazzjoni. Għal dan l-għan, il-
Kummissjoni għandha tissorvelja l-
provvista tas-suq Komunitarju għall-

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
10% għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport 
tkun stabbilita fl-istess livell għal kull Stat 
Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-
ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà ta’ 
fjuwils għat-trasport. Minħabba li l-fjuwils
għat-trasport huma faċilment innegozjati, l-
Istati Membri li m'għandhomx biżżejjed 
riżorsi rilevanti faċilment se jkunu jistgħu 
jakkwistaw fjuwils rinnovabbli għat-
trasport minn pajjiżi oħra. Filwaqt li jista’ 
jkun teknikament possibbli għall-Komunità 
li tilħaq il-mira tagħha għall-bijofjuwils
mill-produzzjoni domestika biss, huwa 
kemm possibbli kif ukoll mixtieq li l-mira 
fil-fatt tintlaħaq permezz ta’ taħlita bejn il-
produzzjoni domestika u l-importazzjoni. 
Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha 
tissorvelja l-provvista tas-suq Komunitarju 
għall-bijofjuwils, u għandha, jekk ikun il-
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bijokarburanti, u għandha, kif xieraq, 
tipproponi miżuri rilevanti biex jinkiseb l-
approċċ bilanċjat bejn il-produzzjoni 
domestika u l-importazzjoni, billi jitqies l-
iżvilupp tan-negozjati kummċerjali 
multilaterali u bilaterali kif ukoll 
konsiderazzjonijiet ambjentali, ta' nfiq, ta' 
sigurtà ta' l-enerġija u oħrajn. 

każ, tipproponi miżuri rilevanti biex 
jinkiseb l-approċċ bilanċjat bejn il-
produzzjoni domestika u l-importazzjoni, 
billi jitqies l-iżvilupp tan-negozjati 
kummċerjali multilaterali u bilaterali kif 
ukoll konsiderazzjonijiet ambjentali, 
soċjali, ta' nfiq, ta' sigurtà ta' l-enerġija u 
oħrajn. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-impatt soċjali tal-miżuri ambjentali għandu dejjem jitqies.

Emenda 160
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
10% għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport 
tkun stabbilita fl-istess livell għal kull Stat 
Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-
ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà ta’ 
karburanti għat-trasport. Minħabba li l-
karburanti għat-trasport huma faċilment 
innegozjati, Stati Membri li għandhom ftit 
mir-riżorsi rilevanti faċilment se jkunu 
jistgħu jakkwistaw karburanti rinnovabbli 
għat-trasport minn x’imkien ieħor. Filwaqt 
li jista’ jkun teknikament possibbli għall-
Komunità li tilħaq il-mira tagħha għall-
bijokarburanti mill-produzzjoni domestika 
biss, huwa kemm possibbli kif ukoll 
mixtieq li l-mira fil-fatt tintlaħaq permezz 
ta’ taħlita bejn il-produzzjoni domestika u 
l-importazzjoni. Għal dan l-għan, il-
Kummissjoni għandha tissorvelja l-
provvista tas-suq Komunitarju għall-
bijokarburanti, u għandha, kif xieraq, 
tipproponi miżuri rilevanti biex jinkiseb l-

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
10% għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport, 
flimkien ma' titjib obligatorju ta' 20% fl-
effiċjenza enerġetika fit-trasport, tiġi 
ffissata fl-istess livell għal kull Stat 
Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-
ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà ta’ 
fjuwils għat-trasport. Minħabba li l-fjuwils
għat-trasport huma faċilment innegozjati, l-
Istati Membri li m'għandhomx biżżejjed 
riżorsi rilevanti faċilment se jkunu jistgħu 
jakkwistaw fjuwils rinnovabbli għat-
trasport minn pajjiżi oħra. Filwaqt li jista’ 
jkun teknikament possibbli għall-Komunità 
li tilħaq il-mira tagħha għall-bijofjuwils
mill-produzzjoni domestika biss, huwa 
kemm possibbli kif ukoll mixtieq li l-mira 
fil-fatt tintlaħaq permezz ta’ taħlita bejn il-
produzzjoni domestika u l-importazzjoni. 
Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha 
tissorvelja l-provvista tas-suq Komunitarju 
għall-bijofjuwils, u għandha, jekk ikun il-



AM\728452MT.doc 37/107 PE407.890v01-00

MT

approċċ bilanċjat bejn il-produzzjoni 
domestika u l-importazzjoni, billi jitqies l-
iżvilupp tan-negozjati kummċerjali 
multilaterali u bilaterali kif ukoll 
konsiderazzjonijiet ambjentali, ta' nfiq, ta' 
sigurtà ta' l-enerġija u oħrajn. 

każ, tipproponi miżuri rilevanti biex 
jinkiseb l-approċċ bilanċjat bejn il-
produzzjoni domestika u l-importazzjoni, 
billi jitqies l-iżvilupp tan-negozjati 
kummċerjali multilaterali u bilaterali kif 
ukoll konsiderazzjonijiet ambjentali, ta' 
nfiq, ta' sigurtà ta' l-enerġija u oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-objetiiv ta' l-enerġija rinnovabbli huwa objettiv ta' persentaġġ huwa importanti li jiġi 
meqjus flimkien ma' miżuri li jnaqqsu d-domanda globali ta' l-enerġija.

Emenda 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
10% għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport 
tkun stabbilita fl-istess livell għal kull Stat 
Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-
ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà ta’ 
karburanti għat-trasport. Minħabba li l-
karburanti għat-trasport huma faċilment 
innegozjati, Stati Membri li għandhom ftit 
mir-riżorsi rilevanti faċilment se jkunu 
jistgħu jakkwistaw karburanti rinnovabbli 
għat-trasport minn x’imkien ieħor. Filwaqt 
li jista’ jkun teknikament possibbli għall-
Komunità li tilħaq il-mira tagħha għall-
bijokarburanti mill-produzzjoni domestika 
biss, huwa kemm possibbli kif ukoll 
mixtieq li l-mira fil-fatt tintlaħaq permezz 
ta’ taħlita bejn il-produzzjoni domestika u 
l-importazzjoni. Għal dan l-għan, il-
Kummissjoni għandha tissorvelja l-
provvista tas-suq Komunitarju għall-
bijokarburanti, u għandha, kif xieraq, 
tipproponi miżuri rilevanti biex jinkiseb l-

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
10% għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport 
tkun stabbilita fl-istess livell għal kull Stat 
Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-
ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà ta’ 
fjuwils għat-trasport. Minħabba li l-fjuwils
għat-trasport huma faċilment innegozjati, l-
Istati Membri li m'għandhomx biżżejjed 
riżorsi rilevanti faċilment se jkunu jistgħu 
jakkwistaw fjuwils rinnovabbli għat-
trasport minn pajjiżi oħra. Filwaqt li jista’ 
jkun teknikament possibbli għall-Komunità 
li tilħaq il-mira tagħha, għall-enerġija 
rinnovabbli fit-trasport, mill-produzzjoni 
domestika biss, huwa kemm possibbli kif 
ukoll mixtieq li l-mira fil-fatt tintlaħaq 
permezz ta’ taħlita bejn il-produzzjoni 
domestika u l-importazzjoni. Għal dan l-
għan, il-Kummissjoni għandha tissorvelja 
l-provvista tas-suq Komunitarju għall-
bijofjuwils, u għandha, jekk ikun il-każ, 
tipproponi miżuri rilevanti biex jinkiseb l-
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approċċ bilanċjat bejn il-produzzjoni 
domestika u l-importazzjoni, billi jitqies l-
iżvilupp tan-negozjati kummċerjali 
multilaterali u bilaterali kif ukoll 
konsiderazzjonijiet ambjentali, ta' nfiq, ta' 
sigurtà ta' l-enerġija u oħrajn.

approċċ bilanċjat bejn il-produzzjoni 
domestika u l-importazzjoni, billi jitqies l-
iżvilupp tan-negozjati kummċerjali 
multilaterali u bilaterali kif ukoll 
konsiderazzjonijiet ambjentali, ta' nfiq, ta' 
sigurtà ta' l-enerġija, iffrankar ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra
u oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tiffissa objettiv ta' 10% għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli għas-settur tat-
trasport sa l-2020. Għaldaqstant, din il-Premessa għandha konsegwentement tinbidel sabiex 
tkun aktar konsistenti. Filwaqt li jkun immoniterjat is-suq għall-bijofjuwils, il-Kummissjoni 
għandha tqis ukoll l-iffrankar ta' emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra.

Emenda 162
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-Istati Membri għandu jkollhom l-
għan li jiddiversifikaw it-taħlita ta' l-
enerġiji rinnovabbli f'kull settur tat-
trasport. Il-Kummissjoni għandha żmien 
sa l-1 ta' Ġunju 2015 sabiex tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li jenfasizza l-potenzjal taż-żieda 
ta' l-użu ta' l-enerġija rinnovabbli f'kull 
settur tat-trasport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-potenzjal għall-enerġija rinnovabbli jeżisti fis-setturi kollha tat-trasport, mhux biss fis-
settur tat-trasport bit-triq, u jeħtieġ li jiġi żviluppat.
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Emenda 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri komplessivi
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu lejn trajettorju indikattiv li jindika
t-triq lejn l-ilħiq tal-miri tagħhom u
għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali li jinkludi miri settorjali, filwaqt 
li jżommu f’moħħhom li jeżistu użi 
differenti għall-bijomassa u li għalhekk 
huwa essenzjali li jiġu mobilizzati riżorsi 
ġodda tal-bijomassa. 

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri obligatorji 
ġenerali jintlaħqu, l-Istati Membri 
għandhom jaħdmu lejn objettivi interim 
obligatorji minimi li jindikaw it-triq sabiex 
jintlaħqu il-miri obligatorji aħħarin 
tagħhom. Huma għandhom jistabbilixxu 
pjan ta’ azzjoni dwar l-enerġija 
rinnovabbli li jinkludi informazzjoni dwar 
ftehimiet ta' miri konġunti, statistiki ta' 
riferenza, miri obligatorji nazzjonali 
aħħarin u interim, kif ukoll miri settorjali.
Barra minn hekk, huma għandhom 
jistipulaw il-miżuri tagħhom sabiex jilħqu 
dawn l-objettivi, filwaqt li jżommu 
f’moħħhom li jeżistu użi differenti għall-
bijomassa u li għalhekk huwa essenzjali li 
jiġu mobilizzati riżorsi ġodda tal-
bijomassa. Għandu jkun hemm ukoll 
evalwazzjonijiet li jikkonċernaw il-
kontribut mistenni ta' kull teknoloġija ta' 
enerġija rinnovabbli u studju ambjentali 
strateġiku.

Or. en

Emenda 164
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri komplessivi
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu lejn trajettorju indikattiv li jindika
t-triq lejn l-ilħiq tal-miri tagħhom u 
għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni 

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri ġenerali
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mal-miri interim 
obbligatorji sabiex jintlaħqu l-miri 
tagħhom ta’ l-2010, u għandhom 
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nazzjonali li jinkludi miri settorjali, filwaqt 
li jżommu f’moħħhom li jeżistu użi 
differenti għall-bijomassa u li għalhekk 
huwa essenzjali li jiġu mobilizzati riżorsi 
ġodda tal-bijomassa.

jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni ta’ l-enerġija 
rinnovabbli (RAP) li jinkludi miri 
settorjali, filwaqt li jżommu f’moħħhom li 
jeżistu użi differenti għall-bijomassa u li 
għalhekk huwa essenzjali li jiġu 
mobilizzati riżorsi ġodda tal-bijomassa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi assigurat li l-mira tal-KE ta’ sehem ta’ 20% ta’ enerġija rinnovabbli tintlaħaq sa 
l-2020, huwa neċessarju li, flimkien mal-mira individwali komplessiva għal kull Stat Membru, 
jiġu adottati wkoll miri interim. Dawn il-miri għandhom ikunu jorbtu fuq l-Istati Membri. Il-
Kummissjoni Ewropea għandha tkun responsabbli għall-monitoraġġ tal-konformità u 
għandha tieħu azzjoni fil-każ ta’ nuqqas, inkluż l-impożizzjoni ta’ penalità diretta.

Emenda 165
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri komplessivi
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu lejn trajettorju indikattiv li jindika
t-triq lejn l-ilħiq tal-miri tagħhom u
għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali li jinkludi miri settorjali, filwaqt 
li jżommu f’moħħhom li jeżistu użi 
differenti għall-bijomassa u li għalhekk 
huwa essenzjali li jiġu mobilizzati riżorsi 
ġodda tal-bijomassa. 

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri ġenerali
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu skond rotta li torbot li tindika t-triq 
sabiex jintlaħqu l-miri tagħhom u 
għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali li jinkludi miri settorjali u titjib 
obligatorju ta' 20% fl-effiċjenza 
enerġetika fit-trasport, filwaqt li jżommu 
f’moħħhom li jeżistu użi differenti għall-
bijomassa u li għalhekk huwa essenzjali li 
jiġu mobilizzati riżorsi ġodda tal-
bijomassa. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-objetiiv ta' l-enerġija rinnovabbli huwa objettiv ta' persentaġġ huwa importanti li jiġi 
meqjus flimkien ma' miżuri li jnaqqsu d-domanda globali ta' l-enerġija. L-objettivi interim li 
jorbtu huma meħtieġa sabiex ikun żgurat li jsir progress minn kmieni dwar l-iżvilupp ta' l-
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enerġiji rinnovabbli.

Emenda 166
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri komplessivi
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu lejn trajettorju indikattiv li jindika
t-triq lejn l-ilħiq tal-miri tagħhom u 
għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali li jinkludi miri settorjali, filwaqt 
li jżommu f’moħħhom li jeżistu użi 
differenti għall-bijomassa u li għalhekk 
huwa essenzjali li jiġu mobilizzati riżorsi 
ġodda tal-bijomassa.

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri ġenerali
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu għal rotta indikattiva li tindika t-
triq sabiex jintlaħqu l-miri tagħhom u 
għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali li jinkludi miri settorjali, filwaqt 
li jżommu f’moħħhom li jeżistu użi 
differenti għall-bijomassa u li għalhekk 
huwa essenzjali li jiġu mobilizzati riżorsi 
ġodda u sostenibbli tal-bijomassa. L-Istati 
Membri għandhom iqisu l-impjanti 
eżistenti ta' enerġija konvenzjonali li 
huma effiċjenti f'sens ta' enerġija fil-
qasam tat-tisħin u tat-tkessiħ, u 
għandhom jikkunsidraw il-possibilità li 
jgħaqqduhom ma' l-introduzzjoni 
gradwali ta' sorsi rinnovabbli ta' enerġija 
bħall-enerġija termika mix-xemx u l-
bijofjuwils likwidi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex biżżejjed li l-mobilizzazzjoni ta' riżorsi ġodda ta' bijomassa tkun l-uniku kriterju 
bażiku, peress li dawn ir-riżorsi jridu jkunu wkoll sostenibbli sabiex l-innovazzjoni u l-
ippjanar ikunu fiż-żgur. Il-politika ta' l-UE għandha wkoll tqis il-potenzjal ta' sistemi eżistenti 
ta' tisħin u ta' tkessiħ li huma ferm effiċjenti f'sens ta' enerġija, sabiex tippermetti l-
introduzzjoni gradwali u effettiva f'sens ta' nefqa tas-sorsi rinnovabbli għat-tisħin u t-tkessiħ.
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Emenda 167
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri komplessivi
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu lejn trajettorju indikattiv li jindika
t-triq lejn l-ilħiq tal-miri tagħhom u 
għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali li jinkludi miri settorjali, filwaqt 
li jżommu f’moħħhom li jeżistu użi 
differenti għall-bijomassa u li għalhekk 
huwa essenzjali li jiġu mobilizzati riżorsi 
ġodda tal-bijomassa.

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri ġenerali
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu għal rotta indikattiva li tindika t-
triq sabiex jintlaħqu l-miri tagħhom u 
għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali li jinkludi miri settorjali, filwaqt 
li jżommu f’moħħhom li jeżistu użi 
differenti għall-enerġiji rinnovabbli u li 
għalhekk huwa essenzjali li jiġu 
mobilizzati riżorsi ġodda rinnovabbli. 
Huwa ferm meħtieġ li jkun żgurat li l-
Istati Membri jiffissaw politiki u miżuri 
effettivi f'sens ta' nefqa sabiex inaqqsu 
kemm jista' jkun in-nefqa tal-
konsumaturi u tas-soċjetà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva mhix biss dwar il-bijomassa, iżda wkoll dwar sorsi oħra rinnovabbli bħall-
enerġija mir-riħ, mix-xemx u mill-ilma. Il-konsumaturi m'għandux ikollhom iħallsu ferm aktar 
għall-enerġija 'ħadra' milli għall-enerġija minn sorsi konvenzjonali.

Emenda 168
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri komplessivi
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu lejn trajettorju indikattiv li jindika
t-triq lejn l-ilħiq tal-miri tagħhom u 
għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali li jinkludi miri settorjali, filwaqt 

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri ġenerali
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom
jaħdmu għal rotta indikattiva li tindika t-
triq sabiex jintlaħqu l-miri tagħhom u 
għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali li jinkludi miri settorjali. Billi l-
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li jżommu f’moħħhom li jeżistu użi 
differenti għall-bijomassa u li għalhekk 
huwa essenzjali li jiġu mobilizzati riżorsi 
ġodda tal-bijomassa.

kwistjonijiet ambjentali u ta' klima huma 
marbuta mill-qrib, l-Istati Membri 
għandu jingħatawlhom inċentivi sabiex 
jappoġġjaw il-ġenerazzjoni ta' enerġija li 
tirrispetta l-ambjent u li ma 
tikkontribwixxix għal żieda fl-
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra. 
Sabiex nersqu aktar lejn soluzzjoni għall-
problemi tal-klima, huwa importanti li jiġi 
enfasizzat li s-sorsi ta' enerġija li huma 
newtrali mil-lat ta' klima m'għandux 
ikollhom trattament anqas favorevoli mil-
lat ta' taxxa minn sorsi enerġetiċi oħra.

Or. sv

Emenda 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri komplessivi
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu lejn trajettorju indikattiv li jindika
t-triq lejn l-ilħiq tal-miri tagħhom u 
għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali li jinkludi miri settorjali, filwaqt 
li jżommu f’moħħhom li jeżistu użi 
differenti għall-bijomassa u li għalhekk 
huwa essenzjali li jiġu mobilizzati riżorsi 
ġodda tal-bijomassa.

(11) Sabiex jiġi żgurat li l-miri ġenerali
jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu għal rotta indikattiva li tindika t-
triq sabiex jintlaħqu l-miri tagħhom u 
għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali li jinkludi miri settorjali, filwaqt 
li jżommu f’moħħhom li jeżistu użi 
differenti għall-bijomassa u li għalhekk 
huwa essenzjali li jiġu mobilizzati riżorsi 
ġodda tal-bijomassa. L-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw l-użu ta' impjanti 
eżistenti ta' enerġija konvenzjonali li 
huma effiċjenti f'sens ta' enerġija fil-
qasam tat-tisħin u tat-tkessiħ, flimkien 
ma' l-introduzzjoni gradwali ta' sorsi 
rinnovabbli ta' enerġija permezz ta' l-
enerġija termika mix-xemx u l-bijofjuwils 
likwidi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-politiki ta' l-UE għandhom iqisu l-potenzjal ta' sistemi eżistenti ta' tisħin ta' effiċjenza ferm 
għolja sabiex jippermettu d-dħul gradwali u effettiv f'sens ta' nefqa ta' enerġiji rinnovabbli, 
għat-tisħin.

Emenda 170
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Jenfasizza li l-inċentivi użati sabiex 
iżidu l-użu ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli għandhom jinvolvu taxxa 
relatata mad-CO2 u mhux sussidji mill-
istat. Il-punt tat-tluq għandu jkun li s-
sorsi rinnovabbli ta' enerġija jikkompetu 
bl-istess kundizzjonijiet, biex ikun 
possibbli għalihom li jiżviluppaw bl-aktar 
mod kompetittiv. Hija r-responsabilità tal-
Kummissjoni Ewropea li tiżgura li r-regoli 
dwar l-għajnuniet mill-istat ikunu 
rrispettati.

Or. en

Emenda 171
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Huwa ferm meħtieġ li jkun żgurat li 
l-Istati Membri jiffissaw politiki u miżuri 
effettivi f'sens ta' nefqa sabiex inaqqsu 
kemm jista' jkun in-nefqa tal-
konsumaturi ta' l-enerġija u tas-soċjetà.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-politiki dwar l-enerġija rinnovabbli għandhom ikunu effettivi f'sens ta' nefqa.

Emenda 172
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Biex il-benefiċċji ta’ l-avvanzi tat-
teknoloġija u ta’ l-ekonomiji fil-kobor 
ikunu jistgħu jiġu sfruttati, it-trajettorju 
indikattiv għandu jqis il-possibbiltà ta’ 
tkabbir aktar mgħaġġel fl-użu ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fis-snin li ġejjin. 
B’dan il-mod, tista’ tingħata attenzjoni 
speċjali lis-setturi li b’mod sproporzjonat 
isofru min-nuqqas ta’ avvanz teknoloġiku u 
ekonomiji ta’ l-iskala u għalhekk jibqgħu 
sottożviluppati, iżda li fil-futur jistgħu 
jikkontribwixxu b’mod sinifikanti biex 
jintlaħqu l-miri għall-2020.

(12) Biex il-benefiċċji ta’ l-avvanzi tat-
teknoloġija u ta’ l-ekonomiji fil-kobor 
ikunu jistgħu jiġu sfruttati, l-objettivi 
interim obligatorji għandhom jqisu l-
possibbiltà ta’ tkabbir aktar mgħaġġel fl-
użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-
snin li ġejjin. B’dan il-mod, tista’ tingħata 
attenzjoni speċjali lis-setturi li b’mod 
sproporzjonat isofru min-nuqqas ta’ avvanz 
teknoloġiku u ekonomiji ta’ l-iskala u 
għalhekk jibqgħu sottożviluppati, iżda li 
fil-futur jistgħu jikkontribwixxu b’mod 
sinifikanti biex jintlaħqu l-miri għall-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi assigurat li l-mira tal-KE ta’ sehem ta’ 20% ta’ enerġija rinnovabbli tintlaħaq sa 
l-2020, huwa neċessarju li, flimkien mal-mira individwali komplessiva għal kull Stat Membru, 
jiġu adottati wkoll miri interim. Dawn il-miri għandhom ikunu jorbtu fuq l-Istati Membri. Il-
Kummissjoni Ewropea għandha tkun responsabbli għall-monitoraġġ tal-konformità u 
għandha tieħu azzjoni fil-każ ta’ nuqqas, inkluż l-impożizzjoni ta’ penalità diretta.
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Emenda 173
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Biex il-benefiċċji ta’ l-avvanzi tat-
teknoloġija u ta’ l-ekonomiji fil-kobor 
ikunu jistgħu jiġu sfruttati, it-trajettorju 
indikattiv għandu jqis il-possibbiltà ta’ 
tkabbir aktar mgħaġġel fl-użu ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fis-snin li ġejjin. 
B’dan il-mod, tista’ tingħata attenzjoni 
speċjali lis-setturi li b’mod sproporzjonat 
isofru min-nuqqas ta’ avvanz teknoloġiku u 
ekonomiji ta’ l-iskala u għalhekk jibqgħu 
sottożviluppati, iżda li fil-futur jistgħu 
jikkontribwixxu b’mod sinifikanti biex 
jintlaħqu l-miri għall-2020.

(12) Biex il-benefiċċji ta’ l-avvanzi tat-
teknoloġija u ta’ l-ekonomiji fil-kobor 
ikunu jistgħu jiġu sfruttati, dawn ir-rotot li 
jorbtu għandhom iqisu l-possibbiltà ta’ 
tkabbir aktar mgħaġġel fl-użu ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fis-snin li ġejjin. 
B’dan il-mod, tista’ tingħata attenzjoni 
speċjali lis-setturi li b’mod sproporzjonat 
isofru min-nuqqas ta’ avvanz teknoloġiku u 
ekonomiji ta’ l-iskala u għalhekk jibqgħu 
sottożviluppati, iżda li fil-futur jistgħu 
jikkontribwixxu b’mod sinifikanti biex 
jintlaħqu l-miri għall-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettivi interim li jorbtu huma meħtieġa sabiex ikun żgurat li jsir progress minn kmieni 
dwar l-iżvilupp ta' l-enerġiji rinnovabbli.

Emenda 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Biex il-benefiċċji ta’ l-avvanzi tat-
teknoloġija u ta’ l-ekonomiji fil-kobor 
ikunu jistgħu jiġu sfruttati, it-trajettorju 
indikattiv għandu jqis il-possibbiltà ta’ 
tkabbir aktar mgħaġġel fl-użu ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fis-snin li ġejjin. 
B’dan il-mod, tista’ tingħata attenzjoni 
speċjali lis-setturi li b’mod sproporzjonat 
isofru min-nuqqas ta’ avvanz teknoloġiku u 

(12) Biex il-benefiċċji ta’ l-avvanzi tat-
teknoloġija u ta’ l-ekonomiji fil-kobor 
ikunu jistgħu jiġu sfruttati, l-objettivi 
interim obligatorji minimi għandhom 
iqisu l-possibbiltà ta’ tkabbir aktar 
mgħaġġel fl-użu ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli fis-snin li ġejjin. B’dan il-mod, 
tista’ tingħata attenzjoni speċjali lis-setturi 
li b’mod sproporzjonat isofru min-nuqqas 
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ekonomiji ta’ l-iskala u għalhekk jibqgħu 
sottożviluppati, iżda li fil-futur jistgħu 
jikkontribwixxu b’mod sinifikanti biex 
jintlaħqu l-miri għall-2020.

ta’ avvanz teknoloġiku u ekonomiji ta’ l-
iskala u għalhekk jibqgħu sottożviluppati, 
iżda li fil-futur jistgħu jikkontribwixxu 
b’mod sinifikanti biex jintlaħqu l-miri 
għall-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri jkunu tassew qegħdin jipprogressaw u ma jkunux qed 
iħallu d-deċiżjonijiet sas-sena 2020, ir-rotta għandha tkun torbot u titqies bħala livell minimu 
ta' ambizzjoni.

Emenda 175
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri 
jikkonformaw ma' l-għanijiet ta' din id-
Direttiva, u partikolarment, ma' l-objettiv 
interim obligatorji u ma' l-objettivi 
aħħarin, kif ukoll ma' l-objettiv ġenerali 
tal-KE ta’ 20% sa l-2020, u wkoll sabiex 
jiġu pprovduti inċentivi sabiex l-Istati 
Membri jmorru 'l hinn minn dawk il-miri, 
din id-Direttiva għandha tintroduċi 
mekkaniżmu ta’ penali diretti. Il-penali 
għandhom jiġu imposti mill-Kummissjoni 
Ewropea kontra l-Istati Membri li jonqsu 
milli jilħqu l-miri tagħhom. Id-dħul minn 
dawn il-penali għandu jintuża sabiex 
jiffinanzja fond speċifiku (dħul assenjat), 
skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 
2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej1. 
_____________________________
1ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Komunità Ewropea ilha tirregola s-suq komuni u timponi, f’dan il-kuntest, kwoti u taxxi ta’ 
produzzjoni, li huma ta' piż sostanzjali fuq l-Istati Membri. Minħabba li l-kwoti issa qegħdin 
isiru għodod ta’ politika ambjentali, hawnhekk għandhom jiġu addottati penali finanzjarji 
sabiex jipprovdu lill-Istati Membri b’inċentivi sabiex jinvestu f'enerġija rinnovabbli, waqt li 
d-dħul mill-penali jkun jista’ jintuża wkoll sabiex isaħħaħ l-iżvilupp ta’ l-enerġija rinnovabbli 
fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 176
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex jiżdied aktar l-użu ta' l-
enerġija minn sorsi rinnovabbli huwa 
meħtieġ li jinħoloq suq ta' l-enerġija li 
jaħdem tassew, u li l-ispejjeż esterni tal-
produzzjoni u l-konsum ta' l-enerġija 
jeħtieġu li jkunu attribwiti sew għas-sorsi 
differenti ta' l-enerġija.  Jekk l-ispejjeż 
kollha soċjali, ambjentali u ta' kura tas-
saħħa jitqiesu sewwa, l-enerġija minn 
ħafna mis-sorsi rinnovabbli li huma 
disponibbli llum diġà hija kompetittiva 
mil-lat ta' l-ispiża u spiss hija irħas mill-
enerġija minn sorsi konvenzjonali. 
Għaldaqstant is-sistemi ta' appoġġ għall-
enerġiji minn sorsi rinnovabbli huma 
strumenti politiċi li jpattu għan-nuqqas ta' 
internalizzazzjoni ta' l-ispejjeż esterni u 
għall-iżvantaġġi ta' kompetizzjoni fi swieq 
ta' l-enerġija fejn hemm distorsjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir riferenza dwar l-ispejjeż esterni ta' l-enerġija konvenzjonali meta 
mqabbla ma' enerġiji rinnovabbli.
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Emenda 177
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Komunità u l-Istati Membri 
għandhom jiddedikaw ammont sinifikanti 
ta' riżorsi finanzjarji għar-riċerka u l-
iżvilupp ta' teknoloġiji ta' l-enerġija 
rinnovabbli, inkluż mid-dħul mill-Iskema 
ta' l-Iskambju ta' Kwoti ta' Emissjonijiet. 
L-Istitut Ewropew tat-Teknoloġija għandu 
jagħti prijorità għolja għar-riċerka u l-
iżvilupp ta' teknoloġiji ta' enerġija 
rinnovabbli.

Or. en

Emenda 178
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 12 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Fir-rigward ta' l-istabbiliment ta' 
mekkaniżmu ta' penali, il-Kummissjoni 
Ewropea għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta l-miżuri meħtieġa ta' 
implimentazzjoni. Dawn il-miżuri 
għandhom jiġu adottati mhux aktar tard 
minn tmiem l-2010; huma għandhom 
jispeċifikaw il-metodi għall-kalkolu u l-
ġbir tal-penali u jistipulaw 
dispożizzjonijiet iddettaljati għall-
immaniġġjar amministrattiv tal-penali u t-
twaqqif tal-fond fejn għandu jkun allokat 
id-dħul rilevanti, kif ukoll l-immaniġġjar 
u l-użu tal-fond ta' appoġġ għall-proġetti 
ta' enerġija rinnovabbli fl-Istati Membri li 
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jkunu laħqu u qabżu l-objettivi tagħhom, 
u b'mod ġenerali biex jittejbu u jissaħħu 
r-riċerka, il-produzzjoni u l-użu ta' 
enerġiji rinnovabbli u ż-żieda fl-effiċjenza 
enerġetika fl-Unjoni Ewropea.  Billi dawn 
huma miżuri ta' applikazzjoni ġenerali u 
huma maħsuba sabiex jemendaw elementi 
mhux essenzjali tad-Direttiva billi jżidu 
magħha elementi mhux essenzjali, huma 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
prevista mill-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 
1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-
eżerċizzju ta' setgħat ta' implimentazzjoni 
mogħtija lill-Kummissjoni1. Fid-dawl ta' 
l-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni 
tad-Direttiva, il-Kummissjoni għandu 
jkollha wkoll is-setgħa li temenda r-
rekwiżiti ta' monitoraġġ u ta' rrappurtar.
1 ĠU L 184 , 17/07/1999 P. 0023 - 0026.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tadotta l-miżuri ta' implimentazzjoni meħtieġa (bil-
proċedura regolatorja bi skrutinju), sabiex tiffissa kif l-ammonti miġbura permezz tal-
mekkaniżmu dirett tal-penali jkunu mmaniġġjati, sabiex tippromwovi investimenti fl-enerġija 
rinnovabbli, billi tagħti inċentivi xierqa lill-Istati Membri.

Emenda 179
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 12 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) L-appoġġ tal-pubbliku għall-
elettriku li jkun ġej minn sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli huwa bbażat fuq is-
suppożizzjoni li, maż-żmien, ikun jista' 
jikkompeti ma' elettriku li jiġi prodott 
b'mod konvenzjonali. Dan l-appoġġ huwa 
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meħtieġ sabiex jintlaħqu l-objettivi 
Komunitarji li jikkonċernaw it-tifrix ta' l-
elettriku minn sorsi rinnovabbli, l-aktar 
sakemm il-prezzijiet ta' l-elettriku tas-suq 
intern ma jirriflettux l-ispejjeż u l-
benefiċċji soċjali u ambjentali kollha tas-
sorsi ta' enerġija li jintużaw. Il-Linji 
gwida u l-politiki Komunitarji dwar l-
għajnuna mill-Istat għall-ħarsien 
ambjentali għandhom iqisu bis-sħiħ il-
ħtieġa li jiġu internalizzati l-ispejjeż 
esterni ta' l-elettriku sakemm tinkiseb 
kompetizzjoni ġusta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tas-suq ta' l-elettriku, l-interess tal-Kummissjoni fir-reviżjoni tal-Linji Gwida 
Komunitarji għall-għajnuna mill-Istat għall-ħarsien ambjentali għandu jkun sabiex tinħoloq 
kompetizzjoni ġusta għas-sorsi kollha ta' l-enerġija. L-elettriku minn sorsi fossili u mill-
enerġija nukleari għadu qed jinbiegħ bi prezzijiet li ma jirriflettux l-ispiża reali.

Emenda 180
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 12 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) Il-penali għandha tiġi kkalkulata 
fuq il-bażi ta' l-ammont ta' MWh ta' 
enerġija rinnovabbli anqas mill-objettiv 
interim mandatorju ta' l-Istat Membru, u 
għandha tiġi ffissata f’livell xieraq sabiex 
isservi ta’ inċentiv qawwi sabiex l-Istati 
Membri jinvestu f’enerġija rinnovabbli, 
bil-għan li jikkonformaw ma' l-objettivi 
nazzjonali, jew saħansitra jaqbżuhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-metodu ta' evalwazzjoni u l-ammont ta' penali għandhom ikunu b'mod li jiżguraw li l-Istati 
Membri jkollhom inċentiv reali u qawwi li jinvestu f'enerġija rinnovabbli sabiex jilħqu l-
objettivi tagħhom, jew anke jaqbżuhom, minflok ma jqisu l-penali bħala soluzzjoni rħisa ta' kif 
jiskansaw l-obbligi tagħhom.  Skond il-kunsiderazzjonijiet ekonomiċi attwali, ammont ta' 90 
Euro għal kull MWh ta’ enerġija rinnovabbli li ma tintlaħaqx jkun bażi xierqa għall-kalkolu 
tal-penali, fid-dawl tal-miri msemmija hawn fuq.

Emenda 181
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 12 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) Fl-aġevolment ta' l-iżvilupp ta' suq 
għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli, 
jinħtieġ li jitqies l-impatt pożittiv fuq l-
opportunitajiet ta’ żvilupp reġjonali u 
lokali, prospetti għall-esportazzjoni, 
koeżjoni soċjali u opportunitajiet ta’ 
impjieg, speċjalment fir-rigward ta’ 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju kif ukoll 
produtturi indipendenti ta’ l-enerġija.

Or. en

Emenda 182
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) It-triq għandha tieħu l-2005 bħala l-
punt ta’ tluq għaliex dik hija l-aħħar sena 
li għaliha hija disponibbli data affidabbli 
dwar l-ishma nazzjonali ta’ enerġija 
rinnovabbli.

imħassra

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-objettiv li jgħodd huwa ta' 20%. Kif u meta l-Istati membri jilħqu dan l-objettiv għandu 
jitħalla f'idejhom. Jekk l-2005 jittieħed bħala l-punt ta' tluq, ma jkunux qed jitqiesu l-ħafna 
sforzi magħmula mill-Istati Membri bejn l-1990 u l-2005.

Emenda 183
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) It-triq għandha tieħu l-2005 bħala l-
punt ta’ tluq għaliex dik hija l-aħħar sena li 
għaliha hija disponibbli data affidabbli 
dwar l-ishma nazzjonali ta’ enerġija 
rinnovabbli.

(13) It-triq għandha tieħu l-2005 bħala l-
punt ta’ tluq għaliex dik hija l-aħħar sena li 
għaliha hija disponibbli data affidabbli 
dwar il-kwoti nazzjonali ta’ enerġija 
rinnovabbli u hija s-sena bażi għall-
objettiv ta' effiċjenza enerġetika "20% sa 
l-2020".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-obettiv ta' l-Enerġija rinnovabbli huwa objettiv ta' perċentwali hu importanti li 
jitqies flimkien ma' miżuri magħmula biex tonqos id-domanda ta' l-enerġija totali. 

Emenda 184
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Jinħtieġ li jiġu ffissati 
definizzjonijiet li ma jkunux ambigwi 
għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Dawk 
li huma koperti speċifikament mill-
kategorija preċiża ta' l-enerġiji 
rinnovabbli fil-Eurostat u fl-IPCC biss 
għandhom jiġu kkunsidrati minn din id-
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Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawk l-enerġiji li tassew jiġġeddu biss għandhom jiġu kkunsidrati f'din id-Direttiva.

Emenda 185
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-Istati Membri jistgħu jħeġġu lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex 
jiffissaw objettivi li jkunu ogħla mill-
objettivi nazzjonali u jinvolvu lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali fit-twaqqif 
ta' pjanijiet nazzjonali ta' azzjoni u fit-
tqajjim ta' kuxjenza dwar il-benefiċċji ta' 
l-enerġija rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija rinnovabbli se tinvolvi ħafna azzjonijiet fuq 
livell lokali u reġjonali, u għaldaqstant l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jiġi 
integrati kemm jista' jkun fl-ippjanar u t-twettiq ta' pjanijiet nazzjonali.

Emenda 186
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 13 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) il-pit m'għandux jitqies bħala 
enerġija rinnovabbli.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pit huwa meqjus mill-IPCC bħala kategorija separata. Skond l-IPCC, il-pit mhux enerġija 
rinnovabbli u l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-pit għandhom jiġu rrappurtati 
mill-Partijiet bħala parti mill-emissjonijiet tagħhom minn fjuwils fossili.

Emenda 187
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
mhux ambigwi biex ikun ikkalkulat is-
sehem ta’ l-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli.

(14) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
trasparenti u mhux ambigwi biex ikun 
ikkalkulat is-sehem ta’ l-enerġija minn 
sorsi rinnovabbli.

Or. en

Emenda 188
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fil-kalkolu tal-kontribuzzjoni ta’ l-
idro-elettriku, l-effetti tal-varjazzjoni 
klimatika għandhom jittaffew permezz ta’ 
l-użu ta’ regola ta’ normalizzazzjoni.

(15) Fil-kalkolu tal-kontribut ta’ l-enerġija 
idroelettrika u ta' l-enerġija mir-riħ, l-
effetti tal-varjazzjoni klimatika għandhom 
jittaffew permezz ta’ l-użu ta’ regola ta’ 
normalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-enerġija idroelettrika, l-enerġija mir-riħ tiddependi wkoll mill-kundizzjonijiet ta' temp. 
Regoli ta' normalizzazzjoni trid tiġi introdotta wkoll għar-riħ.
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Emenda 189
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fil-kalkolu tal-kontribuzzjoni ta’ l-
idro-elettriku, l-effetti tal-varjazzjoni 
klimatika għandhom jittaffew permezz ta’ 
l-użu ta’ regola ta’ normalizzazzjoni.

(15) Fil-kalkolu tal-kontribut ta’ l-enerġija 
idroelettrika u ta' l-enerġija mir-riħ, l-
effetti tal-varjazzjoni klimatika għandhom 
jittaffew permezz ta’ l-użu ta’ regola ta’ 
normalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-enerġija idroelettrika, l-enerġija mir-riħ hija suġġetta għall-varjazzjonijiet 
klimatiċi.

Emenda 190
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fil-kalkolu tal-kontribuzzjoni ta’ l-
idro-elettriku, l-effetti tal-varjazzjoni 
klimatika għandhom jittaffew permezz ta’ 
l-użu ta’ regola ta’ normalizzazzjoni.

(15) Fil-kalkolu tal-kontribut ta’ l-enerġija 
idroelettrika u ta' l-enerġija mir-riħ, l-
effetti tal-varjazzjoni klimatika għandhom 
jittaffew permezz ta’ l-użu ta’ regola ta’ 
normalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni ta' l-enerġija mir-riħ tvarja ħafna minħabba l-varjazzjonijiet klimatiċi, u 
minħabba dan għandha tkun suġġetta wkoll għar-regola ta' normalizzazzjoni.
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Emenda 191
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Pompi tas-sħana li jużaw riżorsi 
ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, u pompi tas-
sħana li jużaw is-sħana ambjentali mill-arja 
biex jittrasferixxu l-enerġija termali għal 
livell ta’ temperatura utli, jeħtieġu l-
elettriku biex jaħdmu. Il-pompi tas-sħana 
li jużaw is-sħana ambjentali mill-arja 
kemm-il darba jeħtieġu l-użu ta’ ammonti 
sinifikanti ta’ enerġija konvenzjonali. 
Għaldaqstant, hija biss l-enerġija termali 
utli li ġejja mill-pompi tas-sħana permezz 
tas-sħana ambjentali mill-arja li tissodisfa 
r-rekwiżiti minimi tal-koeffiċjent ta' 
rendiment stabbilit fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/742/KE, f’konformità 
mar-Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
ta’ Lulju 2000 dwar skema riveduta ta’ l-
għoti ta’ l-eko-tikketta Komunitarja, 
għandha tkun ikkunsidrata għall-għan li 
titkejjel il-konformità mal-miri stabbiliti 
minn din id-Direttiva.

(16) Il-pompi tas-sħana li jużaw riżorsi 
ġeotermiċi mill-art jew mill-ilma ta' taħt l-
art, u l-pompi tas-sħana li jużaw is-sħana 
ambjentali mill-ilma tal-wiċċ jew mill-arja 
biex jittrasferixxu l-enerġija termali għal 
livell ta’ temperatura utli, jeħtieġu xi forma 
ta' input ta' enerġija (normalment ta' 
elettriku) biex jaħdmu. L-enerġija termali 
ġġenerata minn sistemi ta' tisħin jew ta' 
tkessiħ li jużaw enerġija ġeotermali mill-
art jew mill-ilma għandha titqies wara li 
jitnaqqas l-input finali ta' enerġija minn 
sorsi mhux rinnovabbli meħtieġ biex 
jitħaddmu s-sistemi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata l-konfużjoni, fil-qasam ta' l-enerġija ġeotermali għandha titntuża t-
terminoloġija konsistenti pprovduta mill-Kunsill Ewropew ta' l-Enerġija Ġeotermali.

Il-pompi tas-sħana li jużaw sorsi ġeotermali mill-art jew mill-ilma ta' taħt l-art jeħtieġu xi 
forma ta' input ta' enerġija (normalment ta' elettriku) sabiex jaħdmu, bħas-sistemi kollha ta' 
enerġija. Sabiex jiġi kkalkulat l-ammont totali ta' sħana utli prodotta minn sorsi rinnovabbli, 
l-input aħħari ta' enerġija jrid jitnaqqas mill-produzzjoni ta' tisħin u tkessiħ ġeotermali tal-
wiċċ.
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Emenda 192
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Pompi tas-sħana li jużaw riżorsi
ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, u pompi 
tas-sħana li jużaw is-sħana ambjentali 
mill-arja biex jittrasferixxu l-enerġija 
termali għal livell ta’ temperatura utli, 
jeħtieġu l-elettriku biex jaħdmu. Il-pompi 
tas-sħana li jużaw is-sħana ambjentali 
mill-arja kemm-il darba jeħtieġu l-użu ta’ 
ammonti sinifikanti ta’ enerġija 
konvenzjonali. Għaldaqstant, hija biss l-
enerġija termali utli li ġejja mill-pompi 
tas-sħana permezz tas-sħana ambjentali 
mill-arja li tissodisfa r-rekwiżiti minimi 
tal-koeffiċjent ta' rendiment stabbilit fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/742/KE, 
f’konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 1980/2000 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 dwar 
skema riveduta ta’ l-għoti ta’ l-eko-
tikketta Komunitarja, għandha tkun 
ikkunsidrata għall-għan li titkejjel il-
konformità mal-miri stabbiliti minn din id-
Direttiva. 

(16) Il-pompi tas-sħana li jużaw enerġija 
aerotermali, ġeotermali jew enerġija 
idrotermali bħala sors ta' sħana 
għandhom jitqiesu għall-fini tal-kejl tal-
konformità mal-miri stabbiliti minn din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pompi tas-sħana huma kapaċi jipprovdi tisħin jew tkessiħ billi jużaw enerġija ġeotermali 
rinnovabbli mill-arja, mill-ilma jew minn sorsi fl-art. Il-pompi tas-sħana jeħtieġu enerġija 
awżiljari biex jaħdmu. L-elettriku mhix l-uniku sors ta' enerġija biex jitħaddmu l-pompi tas-
sħana. Dawn jistgħu jitħaddmu b'sorsi oħra bħalma hu l-gass. It-teknoloġiji kollha għandhom 
jiġu ttrattati fuq l-istess livell. Għal dan il-għan għandhom jiġu evitati r-rekwiżiti ta' natura 
deskrittiva. Barra minn hekk, il-kalkolu tal-kwota ta' l-enerġija rinnovabbli għandu jkun 
ibbażat fuq l-Artikolu 5.



AM\728452MT.doc 59/107 PE407.890v01-00

MT

Emenda 193
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Pompi tas-sħana li jużaw riżorsi
ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, u pompi 
tas-sħana li jużaw is-sħana ambjentali 
mill-arja biex jittrasferixxu l-enerġija 
termali għal livell ta’ temperatura utli, 
jeħtieġu l-elettriku biex jaħdmu. Il-pompi 
tas-sħana li jużaw is-sħana ambjentali 
mill-arja kemm-il darba jeħtieġu l-użu ta’ 
ammonti sinifikanti ta’ enerġija 
konvenzjonali. Għaldaqstant, hija biss l-
enerġija termali utli li ġejja mill-pompi 
tas-sħana permezz tas-sħana ambjentali 
mill-arja li tissodisfa r-rekwiżiti minimi 
tal-koeffiċjent ta' rendiment stabbilit fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/742/KE, 
f’konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 1980/2000 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 dwar 
skema riveduta ta’ l-għoti ta’ l-eko-
tikketta Komunitarja, għandha tkun 
ikkunsidrata għall-għan li titkejjel il-
konformità mal-miri stabbiliti minn din id-
Direttiva.

(16) Il-pompi tas-sħana li jużaw enerġija 
aerotermali, ġeotermali jew enerġija 
idrotermali bħala sors ta' sħana 
għandhom jitqiesu għall-fini tal-kejl tal-
konformità mal-miri stabbiliti minn din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pompi tas-sħana huma kapaċi jipprovdi tisħin jew tkessiħ billi jużaw enerġija ġeotermali 
rinnovabbli mill-arja, mill-ilma jew minn sorsi fl-art. Il-pompi tas-sħana jeħtieġu enerġija 
awżiljari biex jaħdmu. L-elettriku mhix l-uniku sors ta' enerġija biex jitħaddmu l-pompi tas-
sħana. Dawn jistgħu jitħaddmu b'sorsi oħra bħalma hu l-gass. It-teknoloġiji kollha għandhom 
jiġu ttrattati fuq l-istess livell. Għal dan il-għan għandhom jiġu evitati r-rekwiżiti ta' natura 
deskrittiva. Barra minn hekk, il-kalkolu tal-kwota ta' l-enerġija rinnovabbli għandu jkun 
ibbażat fuq l-Artikolu 5.
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Emenda 194
Philippe Busquin

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Pompi tas-sħana li jużaw riżorsi 
ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, u pompi tas-
sħana li jużaw is-sħana ambjentali mill-arja 
biex jittrasferixxu l-enerġija termali għal 
livell ta’ temperatura utli, jeħtieġu l-
elettriku biex jaħdmu. Il-pompi tas-sħana 
li jużaw is-sħana ambjentali mill-arja 
kemm-il darba jeħtieġu l-użu ta’ ammonti 
sinifikanti ta’ enerġija konvenzjonali. 
Għaldaqstant, hija biss l-enerġija termali 
utli li ġejja mill-pompi tas-sħana permezz 
tas-sħana ambjentali mill-arja li tissodisfa 
r-rekwiżiti minimi tal-koeffiċjent ta' 
rendiment stabbilit fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/742/KE, f’konformità 
mar-Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
ta’ Lulju 2000 dwar skema riveduta ta’ l-
għoti ta’ l-eko-tikketta Komunitarja, 
għandha tkun ikkunsidrata għall-għan li 
titkejjel il-konformità mal-miri stabbiliti 
minn din id-Direttiva.

(16) Il-pompi tas-sħana li jużaw riżorsi 
ġeotermiċi mill-art jew mill-ilma ta' taħt l-
art, u l-pompi tas-sħana li jużaw is-sħana 
ambjentali mill-ilma tal-wiċċ jew mill-arja 
biex jittrasferixxu l-enerġija termali għal 
livell ta’ temperatura utli, jeħtieġu xi forma 
ta' input ta' enerġija (normalment f' 
elettriku). L-enerġija termali ġġenerata 
minn sistemi ta' tisħin jew ta' tkessiħ li 
jużaw enerġija ġeotermali mill-art jew 
mill-ilma għandha titqies wara li 
jitnaqqas l-input finali ta' enerġija minn
sorsi mhux rinnovabbli meħtieġ biex 
jitħaddmu s-sistemi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-EGEC u l-European Ground Source Heat Pump Committee qablu dwar it-terminoloġija li 
ġejja, b'konsistenza mad-definizzjoni tagħhom ta' enerġija ġeotermali:
- Enerġija termali tal-wiċċ: sħana li ġejja minn taħt l-art u mill-ilmijiet ta' taħt l-art.
- Sħana ambjentali: sħana mill-arja jew mill-ilma tal-wiċċ.
- Pompi tas-sħana: tagħmir li juża enerġija rinnovabbli ta' temperatura baxxa u li jista' juża 
enerġija ġeotermali tal-wiċċ u sħana ambjentali.
Is-sistemi ġeotermali tal-wiċċ jirrappreżentaw l-enerġija maħżuna (fl-ilma, fil-ħamrija u fil-
blat) fl-ewwel 400m taħt il-wiċċ ta' l-art.
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Emenda 195
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Pompi tas-sħana li jużaw riżorsi 
ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, u pompi tas-
sħana li jużaw is-sħana ambjentali mill-arja 
biex jittrasferixxu l-enerġija termali għal 
livell ta’ temperatura utli, jeħtieġu l-
elettriku biex jaħdmu. Il-pompi tas-sħana li 
jużaw is-sħana ambjentali mill-arja kemm-
il darba jeħtieġu l-użu ta’ ammonti 
sinifikanti ta’ enerġija konvenzjonali. 
Għaldaqstant, hija biss l-enerġija termali 
utli li ġejja mill-pompi tas-sħana permezz 
tas-sħana ambjentali mill-arja li tissodisfa 
r-rekwiżiti minimi tal-koeffiċjent ta' 
rendiment stabbilit fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/742/KE, f’konformità 
mar-Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
ta’ Lulju 2000 dwar skema riveduta ta’ l-
għoti ta’ l-eko-tikketta Komunitarja,
għandha tkun ikkunsidrata għall-għan li 
titkejjel il-konformità mal-miri stabbiliti 
minn din id-Direttiva.

(16) Il-pompi tas-sħana li jużaw riżorsi 
ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, u l-pompi
tas-sħana li jużaw is-sħana ambjentali mill-
arja biex jittrasferixxu l-enerġija termali 
għal livell ta’ temperatura utli, jeħtieġu l-
elettriku biex jaħdmu. Il-pompi tas-sħana li 
jużaw is-sħana ambjentali mill-arja kemm-
il darba jeħtieġu l-użu ta’ ammonti 
sinifikanti ta’ enerġija konvenzjonali. 
Għaldaqstant, il-pompi tas-sħana li jużaw 
l-arja m'għandhomx jitqiesu għall-fini tal-
kejl tal-konformità mal-miri stabbiliti minn 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pompi tas-sħana ma jistgħux jiġu kkategorizzati bħala sors ta' enerġija rinnovabbli 
minħabba li jużaw ammonti sinifikanti ta' elettriku li jista' jiġi ġġenerat f'livelli baxxi ta' 
effiċjenza minn sorsi mhux rinnovabbli.
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Emenda 196
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Pompi tas-sħana li jużaw riżorsi 
ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, u pompi tas-
sħana li jużaw is-sħana ambjentali mill-arja 
biex jittrasferixxu l-enerġija termali għal 
livell ta’ temperatura utli, jeħtieġu l-
elettriku biex jaħdmu. Il-pompi tas-sħana 
li jużaw is-sħana ambjentali mill-arja 
kemm-il darba jeħtieġu l-użu ta’ ammonti 
sinifikanti ta’ enerġija konvenzjonali. 
Għaldaqstant, hija biss l-enerġija termali 
utli li ġejja mill-pompi tas-sħana permezz 
tas-sħana ambjentali mill-arja li tissodisfa 
r-rekwiżiti minimi tal-koeffiċjent ta' 
rendiment stabbilit fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/742/KE, f’konformità 
mar-Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 
Lulju 2000 dwar skema riveduta ta’ l-għoti 
ta’ l-eko-tikketta Komunitarja, għandha 
tkun ikkunsidrata għall-għan li titkejjel il-
konformità mal-miri stabbiliti minn din 
id-Direttiva.

(16) Il-pompi tas-sħana li jużaw riżorsi 
ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, u l-pompi
tas-sħana li jużaw is-sħana ambjentali mill-
arja biex jittrasferixxu l-enerġija termali 
għal livell ta’ temperatura utli, jeħtieġu l-
elettriku biex jaħdmu. Għaldaqstant, 
sabiex tiġi evitata l-promozzjoni l-użu ta' 
ammonti sinifikanti ta’ enerġija 
konvenzjonali, kull tip ta' pompa tas-
sħana għandha tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-koeffiċjent ta' rendiment 
stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2007/742/KE, f’konformità mar-
Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 
Lulju 2000 dwar skema riveduta ta’ l-għoti 
ta’ l-eko-tikketta Komunitarja, sabiex l-
enerġija termali utli li tkun ġejja mill-
pompa tas-sħana tkun konformi ma' l-
objettivi stabbiliti b'din id-direttiva għall-
finijiet ta' kejl.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Irrispettivament mis-sors tas-sħana (l-arja, l-ilma jew l-art), l-aktar tipi ta' pompi tas-sħana li 
huma effiċjenti f'sens ta' enerġija għandhom jiġu promossi skond id-Deċiżjoni riċenti 
2007/42/KE tal-Kummissjoni dwar l-għoti ta’ l-eko-tikketta.
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Emenda 197
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Pompi tas-sħana li jużaw riżorsi 
ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, u pompi tas-
sħana li jużaw is-sħana ambjentali mill-
arja biex jittrasferixxu l-enerġija termali
għal livell ta’ temperatura utli, jeħtieġu l-
elettriku biex jaħdmu. Il-pompi tas-sħana 
li jużaw is-sħana ambjentali mill-arja 
kemm-il darba jeħtieġu l-użu ta’ ammonti 
sinifikanti ta’ enerġija konvenzjonali.
Għaldaqstant, hija biss l-enerġija termali 
utli li ġejja mill-pompi tas-sħana permezz 
tas-sħana ambjentali mill-arja li tissodisfa 
r-rekwiżiti minimi tal-koeffiċjent ta' 
rendiment stabbilit fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/742/KE, f’konformità 
mar-Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 
Lulju 2000 dwar skema riveduta ta’ l-għoti 
ta’ l-eko-tikketta Komunitarja, għandha 
tkun ikkunsidrata għall-għan li titkejjel il-
konformità mal-miri stabbiliti minn din id-
Direttiva.

(16) Il-pompi tas-sħana li jużaw is-sħana 
minn riżorsi ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, 
jew mill-arja ta' l-ambjent jistgħu jeħtieġu 
l-użu ta' ammonti sinifikanti ta' enerġija 
konvenzjonali biex jittrasferixxu s-sħana
għal livell ta’ temperatura utli. 
Għaldaqstant, biss il-pompi tas-sħana li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi tal-
koeffiċjent ta' rendiment stabbilit fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/742/KE, 
f’konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 1980/2000 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 dwar 
skema riveduta ta’ l-għoti ta’ l-eko-tikketta 
Komunitarja, għandhom jitqiesu għall-fini 
tal-kejl tal-konformità mal-miri stabbiliti 
minn din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pompi tas-sħana kollha jeħtieġu l-użu ta' enerġija konvenzjonali (elettriku, gass naturali, 
eċċ.). Ma jkunx rilevanti li ssir ditinzjoni bejn it-tipi differenti ta' pompi tas-sħana. Barra 
minn hekk, din l-istrateġija hija l-bażi ta' l-eko-tikketta msemmija fil-Premessa, fejn it-tipi 
kollha ta' pompi tas-sħana (irrispettivament mit-tip ta' sors sħun jew kiesaħ) jridu jissodisfaw 
l-istandards minimi ta' rendiment (f'dik li hija l-effiċjenza tal-metodu ta' tisħin jew tkessiħ).
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Emenda 198
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Pompi tas-sħana li jużaw riżorsi 
ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, u pompi tas-
sħana li jużaw is-sħana ambjentali mill-
arja biex jittrasferixxu l-enerġija termali
għal livell ta’ temperatura utli, jeħtieġu l-
elettriku biex jaħdmu. Il-pompi tas-sħana 
li jużaw is-sħana ambjentali mill-arja 
kemm-il darba jeħtieġu l-użu ta’ ammonti 
sinifikanti ta’ enerġija konvenzjonali.. 
Għaldaqstant, hija biss l-enerġija termali 
utli li ġejja mill-pompi tas-sħana permezz 
tas-sħana ambjentali mill-arja li tissodisfa 
r-rekwiżiti minimi tal-koeffiċjent ta' 
rendiment stabbilit fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/742/KE, f’konformità 
mar-Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 
Lulju 2000 dwar skema riveduta ta’ l-għoti 
ta’ l-eko-tikketta Komunitarja, għandha 
tkun ikkunsidrata għall-għan li titkejjel il-
konformità mal-miri stabbiliti minn din id-
Direttiva.

(16) Il-pompi tas-sħana li jużaw is-sħana 
minn riżorsi ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, 
jew mill-arja ta' l-ambjent jistgħu jeħtieġu 
l-użu ta' ammonti sinifikanti ta' enerġija 
konvenzjonali biex jittrasferixxu s-sħana
għal livell ta’ temperatura utli. 
Għaldaqstant, biss il-pompi tas-sħana li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi tal-
koeffiċjent ta' rendiment stabbilit fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/742/KE, 
f’konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 1980/2000 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 dwar 
skema riveduta ta’ l-għoti ta’ l-eko-tikketta 
Komunitarja, għandhom jitqiesu għall-fini 
tal-kejl tal-konformità mal-miri stabbiliti 
minn din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pompi tas-sħana kollha jeħtieġu l-użu ta' enerġija konvenzjonali (elettriku, gass naturali, 
eċċ.). Ma jkunx rilevanti li ssir ditinzjoni bejn it-tipi differenti ta' pompi tas-sħana. Barra 
minn hekk, din l-istrateġija hija l-bażi ta' l-eko-tikketta msemmija fil-Premessa, fejn it-tipi 
kollha ta' pompi tas-sħana (irrispettivament mit-tip ta' sors sħun jew kiesaħ) jridu jissodisfaw 
l-istandards minimi ta' rendiment (f'dik li hija l-effiċjenza tal-metodu ta' tisħin jew tkessiħ).
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Emenda 199
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Pompi tas-sħana li jużaw riżorsi 
ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, u pompi tas-
sħana li jużaw is-sħana ambjentali mill-arja 
biex jittrasferixxu l-enerġija termali għal 
livell ta’ temperatura utli, jeħtieġu l-
elettriku biex jaħdmu. Il-pompi tas-sħana li 
jużaw is-sħana ambjentali mill-arja kemm-
il darba jeħtieġu l-użu ta’ ammonti 
sinifikanti ta’ enerġija konvenzjonali. 
Għaldaqstant, hija biss l-enerġija termali 
utli li ġejja mill-pompi tas-sħana permezz 
tas-sħana ambjentali mill-arja li tissodisfa 
r-rekwiżiti minimi tal-koeffiċjent ta' 
rendiment stabbilit fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2007/742/KE, f’konformità 
mar-Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
ta’ Lulju 2000 dwar skema riveduta ta’ l-
għoti ta’ l-eko-tikketta Komunitarja, 
għandha tkun ikkunsidrata għall-għan li 
titkejjel il-konformità mal-miri stabbiliti 
minn din id-Direttiva.

(16) Il-pompi tas-sħana li jużaw riżorsi 
ġeotermiċi mill-art jew l-ilma, u l-pompi
tas-sħana li jużaw is-sħana ambjentali mill-
arja biex jittrasferixxu l-enerġija termali 
għal livell ta’ temperatura utli, jeħtieġu l-
elettriku biex jaħdmu. Il-pompi tas-sħana li 
jużaw is-sħana ambjentali mill-arja kemm-
il darba jeħtieġu l-użu ta’ ammonti 
sinifikanti ta’ enerġija konvenzjonali. 
Għaldaqstant, l-enerġija termali utli li ġejja 
mill-pompi tas-sħana li jużaw enerġija 
ġeotermali mill-art u mill-ilma biss
għandha tkun ikkunsidrata għall-fini tal-
kejl tal-konformità mal-miri stabbiliti minn 
din id-Direttiva

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pompi ta’ sħana li jużaw sħana ambjentali mill-arja huma strument ta’ effiċjenza ta’ enerġija 
li huma koperti bid-Direttiva 2006/32/KE attwali għall-effiċjenza fl-użu aħħari ta’ l-enerġija 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006. Biex ikun evitat il-kalkolu doppju, 
l-enerġija miksuba b’dan il-mod m’għandhiex tkun ikkalkulata għall-għanijiet ta’ din id-
Direttiva.
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Emenda 200
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Jinħtieġ li tkun appoġġjata l-fażi ta' 
dimostrazzjoni u ta' kummerċjalizzazzjoni 
għat-teknoloġiji ta' enerġiji rinnovabbli 
diċentralizzati. It-triq lejn il-produzzjoni 
diċentralizzata ta' l-enerġija għandha 
ħafna benefiċċji bħalma hu l-użu ta' sorsi 
lokali ta' enerġija, distanzi iqsar ta' 
trasport u tnaqqis fit-telf ta' enerġija waqt 
id-distribuzzjoni. Hija tiffavorixxi wkoll l-
iżvilupp tal-komunità (billi jiġu pprovduti 
sorsi ta' dħul u jinħolqu impjiegi 
lokalment) u l-koeżjoni.

Or. en

Emenda 201
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Fiż-żmien fit-tul m'għandhomx 
jinħolqu distorsjonijiet għall-
kompetizzjoni minħabba l-promozzjoni 
jew is-sussidju ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli m'għandux iwassal għal distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni peress li l-għan għandu jkun li s-sorsi rinnovabbli jkunu jistgħu jikkompetu 
b'mod indipendenti fuq is-suq.
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Emenda 202
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 17 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Ir-riċiklaġġ tal-bijomassa, l-aktar 
ta' l-injam, għandu dejjem jieħu 
preċedenza fuq l-użu tiegħu għall-
produzzjoni ta' l-enerġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-bijomassa għall-produzzjoni ta' l-enerġija m'għandux ikollu impatt negattiv fuq ir-
riċiklaġġ tiegħu, l-aktar fil-każ ta' l-injam.

Emenda 203
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 17 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17c) Sabiex jintuża l-potenzjal kollu tal-
bijomassa, l-Istati Membri u l-UE 
għandhom jiżguraw li jkun hemm 
mobilizzazzjoni akbar tar-riservi eżistenti 
ta' l-injam u l-iżvilupp ta' sistemi ġodda 
ta' silvikultura.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri u fl-UE parti biss mill-potenzjal tal-bijomassa jiġi fil-fatt użat, speċjalment 
fil-każ ta' l-injam. Jeħtioeġ li jkun hemm titjib fl-istrutturi tas-sistemi tas-silvikultura sabiex 
jiżdied is-sehem ta' l-enerġiji rinnovabbli f'dan il-qasam. 
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Emenda 204
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 17 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17d) L-użu ta' l-agrikultura biex jiġi 
prodott ikel ta' kwalità għolja għandu 
jieħu preċedenza fuq l-użu tiegħu għall-
produzzjoni ta' l-enerġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-bijomassa għal finijiet ta' enerġija m'għandux ikun a skapitu tal-produzzjoni ta' l-
ikel.

Emenda 205
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-elettriku impurtat, prodott minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli barra l-
Komunità, jista’ jgħodd mal-miri ta’ l-Istati 
Membri. Madankollu, biex tkun evitata 
żieda netta f’emissjonijiet tal-gassijiet 
serra permezz tad-devjazzjoni tas-sorsi 
rinnovabbli eżistenti u s-sostituzzjoni 
sħiħa jew parzjali tagħhom b’sorsi ta’ 
enerġija konvenzjonali, l-elettriku 
ġġenerat biss minn impjanti ta’ enerġija 
rinnovabbli li jkunu operattivi wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva għandu 
jkun eliġibbli biex jingħadd. Biex ikun 
żgurat li dawn l-importazzjonijiet jistgħu 
jiġu ssorveljati u kkalkulati b’mod 
affidabbli, huwa xieraq li jsiru fi ħdan il-
qafas ta’ sistema ta’ garanziji ta’ l-oriġini. 
Ftehimiet ma’ pajjiżi terzi li jikkonċernaw 

(18) L-elettriku impurtat, prodott minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli barra l-
Komunità, jista’ jgħodd għall-ilħuq ta' l-
objettivi ta’ l-Istati Membri. Biex ikun 
żgurat li dawn l-importazzjonijiet jistgħu 
jiġu ssorveljati u kkalkulati b’mod 
affidabbli, huwa xieraq li jsiru fi ħdan il-
qafas ta’ sistema ta’ garanziji ta’ l-oriġini. 
Ftehimiet ma’ pajjiżi terzi li jikkonċernaw 
l-organizzazzjoni ta’ dan in-negozju fl-
elettriku minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli se jiġu kkunsidrati.
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l-organizzazzjoni ta’ dan in-negozju fl-
elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 
se jiġu kkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni li għaliha l-instalazzjonijiet li diġà jaħdmu u li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
m'għandhomx jiġu inklużi.

Emenda 206
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-elettriku impurtat, prodott minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli barra l-
Komunità, jista’ jgħodd mal-miri ta’ l-Istati 
Membri. Madankollu, biex tkun evitata 
żieda netta f’emissjonijiet tal-gassijiet 
serra permezz tad-devjazzjoni tas-sorsi 
rinnovabbli eżistenti u s-sostituzzjoni sħiħa 
jew parzjali tagħhom b’sorsi ta’ enerġija 
konvenzjonali, l-elettriku ġġenerat biss 
minn impjanti ta’ enerġija rinnovabbli li 
jkunu operattivi wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva għandu jkun eliġibbli biex 
jingħadd. Biex ikun żgurat li dawn l-
importazzjonijiet jistgħu jiġu ssorveljati u 
kkalkulati b’mod affidabbli, huwa xieraq li 
jsiru fi ħdan il-qafas ta’ sistema ta’ 
garanziji ta’ l-oriġini. Ftehimiet ma’ pajjiżi 
terzi li jikkonċernaw l-organizzazzjoni ta’ 
dan in-negozju fl-elettriku minn sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli se jiġu kkunsidrati.

(18) L-elettriku impurtat, prodott minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli barra l-
Komunità, jista’ jgħodd għall-ilħuq ta' l-
objettivi  ta’ l-Istati Membri. Madankollu, 
sabiex l-użu ta' l-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli ma jkunx promoss biss fl-
Unjoni Ewropea u biex tkun evitata żieda 
netta f’emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra permezz tad-devjazzjoni tas-sorsi 
rinnovabbli eżistenti u s-sostituzzjoni sħiħa 
jew parzjali tagħhom b’sorsi ta’ enerġija 
konvenzjonali, l-elettriku ġġenerat biss 
f'pajjiżi li għandhom objettivi 
relattivament ambizzjużi għall-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli u li tkun ġiet 
iġġenerata minn impjanti ta’ enerġija 
rinnovabbli li jkunu operattivi wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva u li kien 
fiżikament impurtat u kkunsmat għandu 
jkun eliġibbli biex jingħadd. Biex ikun 
żgurat li dawn l-importazzjonijiet jistgħu 
jiġu ssorveljati u kkalkulati b’mod 
affidabbli, huwa xieraq li jsiru fi ħdan il-
qafas ta’ sistema ta’ garanziji ta’ l-oriġini 
għal finijiet ta' informazzjoni. Ftehimiet 
ma’ pajjiżi terzi li jikkonċernaw l-
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organizzazzjoni ta’ dan in-negozju fl-
elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 
se jiġu kkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm żvilupp mingħajr xkiel ta' l-enerġija minn sorsi rinnovabbli huwa meħtieġ 
li l-użu tagħhom jiżdied f'kemm jista' jkun pajjiżi u reġjuni. Għaldaqstant għandu jiġi evitat li 
jinħoloq inċentiv għall-pajjiżi li huma ekonomikament ifqar li jesportaw l-elettriku minn sorsi 
rinnovabbli minflok qabel kollox jużawh għall-provvista interna tagħhom.

Emenda 207
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Din id-Direttiva ma tirrikjedix li l-
Istati Membri jirrikonoxxu x-xiri ta' 
garanzija ta' l-oriġini mingħand Stati 
Membri oħra jew ix-xiri korrispondenti 
ta' elettriku bħala kontribut għas-
sodisfazzjon ta' l-obbligu nazzjonali dwar 
kwoti. Madankollu, sabiex jitħaffef il-
kummerċ fl-elettriku prodott minn sorsi 
ta' l-enerġija rinnovabbli u sabiex tiżdied 
it-trasparenza sabiex tiġi ffaċilitata l-
għażla tal-konsumatur bejn l-elettriku 
minn sorsi mhux rinnovabbli u l-elettriku 
prodott minn sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, il-garanzija ta' l-oriġini ta' 
dan l-elettriku hija meħtieġa. L-iskemi ta' 
garanzija ta' l-oriġini fihom infushom ma 
jimplikawx id-dritt li jibbenefikaw minn 
mekkaniżmi nazzjonali ta' appoġġ 
imwaqqfa fi Stati Membri differenti. 
Huwa importanti li l-forom kollha ta' 
elettriku prodott minn sorsi rinnovabbli 
ta' l-enerġija jkunu koperti minn dawn il-
garanziji ta' oriġini.



AM\728452MT.doc 71/107 PE407.890v01-00

MT

Or. en

Emenda 208
Esko Seppänen

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Minħabba s-sistema ta' tariffi bl-
ingrossa użata għall-elettriku, din id-
Direttiva sservi ta' 'bidu ġdid' għall-
investimenti f'installazzjonijiet nukleari 
mingħajr emissjonijiet. Kull investiment 
ġdid f'impjant nukleari għandu għalhekk 
iżid is-sehem ta' l-enerġija prodotta minn 
sorsi rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investimenti fl-enerġija nukleari ma jżidux l-emissjonijiet iżda l-investituri għandhom iqisu 
r-responsabilità li fl-istess ħin iżidu l-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli.

Emenda 209
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 18 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Huwa importanti li jkun hemm 
distinzjoni ċara bejn il-garanziji ta' l-
oriġini u ċ-ċertifikati ħodor li jistgħu jiġu 
nnegozjati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza dwar is-sors ta' enerġija li minnu ġie prodott l-elettriku u 
sabiex ma jkunx hemm distorsjoni fis-suq volontarju eżistenti ta' ċertifikati ħodor li jistgħu 
jiġu nnegozjati, jeħtieġ li jkun hemm distinzjoni bejn it-tnejn.

Emenda 210
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 18 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18c) L-Istati Membri huma responsabbli 
għall-ilħuq ta' l-objettivi individwali għas-
sehem ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. 
Huma jħaddmu skemi nazzjonali 
differenti ta' appoġġ għas-sorsi 
rinnovabbli ta' enerġija, inklużi ċ-
ċertifikati ħodor, l-għajnuna għall-
investiment, eżenzjonijiet jew tnaqqis mit-
taxxa, rimbors ta' taxxa u skemi diretti ta' 
appoġġ ta' prezz. Mezz importanti sabiex 
jintlaħaq l-objettiv ta' din id-Direttiva 
huwa li jiġi ggarantit it-tħaddim xieraq ta' 
dawn il-mekkaniżmi, sakemm jitwaqqaf 
qafas Komunitarju li jaħdem, sabiex 
tinżamm il-fiduċja ta' l-investituri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bis-saħħa ta' skemi nazzjonali ta' appoġġ ippjanati sewwa, u amministrazzjoni li taħdem, l-
Ewropa hija lider dinji fl-enerġija rinnovabbli. Għaldaqstant, irid jiġi żgurat li dawn l-iskemi 
ta' appoġġ jistgħu jiggarantixxu l-iżvilupp ulterjuri ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-
Ewropa.
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Emenda 211
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 18 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18d) Minħabba li l-Istati Membri 
jipprovdu appoġġ dirett u indirett għal 
sorsi ta’ enerġija mhux rinnovabbli 
mingħajr ma jinternalizzaw b’mod sħiħ l-
ispejjeż esterni konsegwenti, is-suq intern 
ta’ l-enerġija hu mgħawweġ favur dawk 
is-sorsi ta’ enerġija. Appoġġ xieraq għall-
enerġija minn sorsi li jiġġeddu 
m’għandux jitqies bħala li jagħweġ il-
kompetizzjoni iżda għandu jitqies li qed 
joħloq kundizzjonijiet aktar indaqs. 
Sabiex jinħolqu kundizzjonijiet 
kummerċjali indaqs fis-suq intern ta’ l-
enerġija, l-Istati Membri jridu jkunu 
jistgħu jipprovdu għal inċentivi biex 
jiżdied is-sehem tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli fis-suq intern ta’ l-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sorsi ta’ enerġija rinnovabbli jagħtu kontribut għall-ħarsien ambjentali u ma joħolqux spejjeż 
ekoloġiċi konsegwenti. Għaldaqstant, kumpens xieraq fuq il-bażi ta’ spejjeż konsegwenti li 
jkunu ġew evitati ma jistax jitqies li jgħawweġ il-kompetizzjoni.

Emenda 212
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Biex jinħolqu opportunitajiet li 
jnaqqsu l-ispejjeż fil-kisba ta’ l-miri 
stabbiliti f’din id-Direttiva, huwa xieraq 
kemm li jkun iffaċilitat il-konsum fl-Istati 

imħassra
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Membri ta’ enerġija prodotta minn sorsi 
rinnovabbli fi Stati Membri oħra, kif ukoll 
li l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jikkalkulaw mal-miri nazzjonali tagħhom 
stess l-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ 
ikkunsmat fi Stati Membri oħra. Għal din 
ir-raġuni, dispożizzjonijiet armonizzati 
għad-disinn u t-trasferiment ta’ garanziji 
ta’ l-oriġini f’dawn is-setturi għandhom 
jiġu adottati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma responsabbli li jilħqu l-miri nazzjonali tagħhom li jorbtu. L-iżvilupp 
b’suċċess tal-RES fl-Ewropa hu dovut l-aktar għal skemi ta’ appoġġ nazzjonali mfassla tajjeb 
u amministrazzjoni li tiffunzjona. F’din id-Direttiva, l-Istati Membri huma ħielsa li jagħżlu s-
settur li fih iridu jagħmlu l-aktar. Għaldaqstant, mhux meħtieġ mekkaniżmu addizzjonali ta’ 
flessibilità.

Emenda 213
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Biex jinħolqu opportunitajiet li 
jnaqqsu l-ispejjeż fil-kisba ta’ l-miri 
stabbiliti f’din id-Direttiva, huwa xieraq 
kemm li jkun iffaċilitat il-konsum fl-Istati 
Membri ta’ enerġija prodotta minn sorsi 
rinnovabbli fi Stati Membri oħra, kif ukoll 
li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkalkulaw 
mal-miri nazzjonali tagħhom stess l-
elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ ikkunsmat fi 
Stati Membri oħra. Għal din ir-raġuni, 
dispożizzjonijiet armonizzati għad-disinn u 
t-trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini 
f’dawn is-setturi għandhom jiġu adottati.

(19) Biex jinħolqu opportunitajiet li 
jnaqqsu l-ispejjeż fil-kisba ta’ l-miri 
stabbiliti f’din id-Direttiva, flimkien ma’ l-
isforz nazzjonali meħtieġ huwa xieraq 
kemm li jkun iffaċilitat il-konsum fl-Istati 
Membri ta’ enerġija prodotta minn sorsi 
rinnovabbli fi Stati Membri oħra, kif ukoll 
li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkalkulaw 
mal-miri nazzjonali tagħhom stess l-
elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ ikkunsmat fi 
Stati Membri oħra. Għal din ir-raġuni, 
dispożizzjonijiet armonizzati għad-disinn u 
t-trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini 
f’dawn is-setturi għandhom jiġu adottati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-isforzi għall-promozzjoni ta’ l-enerġija rinnovabbli l-ewwel iridu jsiru b’mod intern.

Emenda 214
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Biex jinħolqu opportunitajiet li 
jnaqqsu l-ispejjeż fil-kisba ta’ l-miri 
stabbiliti f’din id-Direttiva, huwa xieraq 
kemm li jkun iffaċilitat il-konsum fl-Istati 
Membri ta’ enerġija prodotta minn sorsi 
rinnovabbli fi Stati Membri oħra, kif ukoll 
li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkalkulaw 
mal-miri nazzjonali tagħhom stess l-
elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ ikkunsmat fi 
Stati Membri oħra. Għal din ir-raġuni, 
dispożizzjonijiet armonizzati għad-disinn u 
t-trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini 
f’dawn is-setturi għandhom jiġu adottati.

(19) Biex jinħolqu opportunitajiet li 
jnaqqsu l-ispejjeż fil-kisba ta’ l-miri 
stabbiliti f’din id-Direttiva, huwa xieraq 
kemm li jkun iffaċilitat il-konsum fl-Istati 
Membri ta’ enerġija prodotta minn sorsi 
rinnovabbli fi Stati Membri oħra, kif ukoll 
li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkalkulaw 
mal-miri nazzjonali tagħhom stess l-
elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ ikkunsmat fi 
Stati Membri oħra. Għal din ir-raġuni, 
dispożizzjonijiet armonizzati għad-disinn u 
t-trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini 
f’dawn is-setturi għandhom jiġu adottati. 
Bl-istess mod, is-sistema ta’ garanziji tal-
oriġini għandha tapplika wkoll għall-
bijokarburanti u bijolikwidi oħra, u dan 
jagħti lok għal aktar flessibilità u inqas 
spejjeż fl-ilħuq ta’ l-objettivi tal-
bijokarburanti. Għaldaqstant għandhom 
jiġu adottati dispożizzjonijiet armonizzati 
għal sistema ta’ kreditu negozjabbli 
separata għall-bijokarburanti u 
bijolikwidi oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-garanziji tal-oriġini għandha tiġi estiża biex tinkludi l-bijokarburanti f'sistema 
separata ta' kreditu negozjabbli, sabiex tipprovdi aktar flessibilità sabiex jintlaħqu l-miri tal-
bijokarburanti u jiġi evitat iċ-ċaqliq fiżiku mhux neċessarju tal-bijokarburanti. Is-sistema 
proposta ser tkun interkonnessa mal-miżuri attwali ta’ l-Istati Membri sabiex jirregolaw il-
bijokarburanti bħalma huma l-obbligi tal-bijokarburanti, u jibni fuq, u jippermetti 
armonizzazzjoni ta’ l-iskemi eżistenti ta’ kreditu negozjabbli tal-bijokarburanti li diġà jeżistu 
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fl-Istati Membri ewlenin ta’ l-UE.

Emenda 215
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Biex jinħolqu opportunitajiet li 
jnaqqsu l-ispejjeż fil-kisba ta’ l-miri 
stabbiliti f’din id-Direttiva, huwa xieraq 
kemm li jkun iffaċilitat il-konsum fl-Istati 
Membri ta’ enerġija prodotta minn sorsi 
rinnovabbli fi Stati Membri oħra, kif ukoll 
li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkalkulaw 
mal-miri nazzjonali tagħhom stess l-
elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ ikkunsmat fi 
Stati Membri oħra. Għal din ir-raġuni, 
dispożizzjonijiet armonizzati għad-disinn u 
t-trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini 
f’dawn is-setturi għandhom jiġu adottati.

(19) Biex jinħolqu opportunitajiet li 
jnaqqsu l-ispejjeż fil-kisba ta’ l-miri 
stabbiliti f’din id-Direttiva, huwa xieraq 
kemm li jkun iffaċilitat il-konsum fl-Istati 
Membri ta’ enerġija prodotta minn sorsi 
rinnovabbli fi Stati Membri oħra, kif ukoll 
li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkalkulaw 
mal-miri nazzjonali tagħhom stess l-
elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ ikkunsmat fi 
Stati Membri oħra. Għal din ir-raġuni, 
dispożizzjonijiet armonizzati għad-disinn u 
t-trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini 
f’dawn is-setturi għandhom jiġu adottati. 
It-trasferiment tal-garanziji tal-oriġini 
għandhom ikunu permissibbli kemm 
għall-gvernijiet kif ukoll għall-kumpaniji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji għandhom ikunu dawk li jagħmlu d-deċiżjonijiet dwar investimenti fi proġetti ta' 
enerġija rinnovabbli. Għaldaqstant hu importanti li l-kumpaniji nfushom ikunu jistgħu 
iżommu u jittrasferixxu l-Garanziji Tal-Oriġini fis-suq.  Dan il-prinċipju għandu jiġi 
rikonoxxut b’mod espliċitu fid-Direttiva.
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Emenda 216
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Biex jinħolqu opportunitajiet li 
jnaqqsu l-ispejjeż fil-kisba ta’ l-miri 
stabbiliti f’din id-Direttiva, huwa xieraq 
kemm li jkun iffaċilitat il-konsum fl-Istati 
Membri ta’ enerġija prodotta minn sorsi 
rinnovabbli fi Stati Membri oħra, kif ukoll 
li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkalkulaw 
mal-miri nazzjonali tagħhom stess l-
elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ ikkunsmat fi 
Stati Membri oħra. Għal din ir-raġuni, 
dispożizzjonijiet armonizzati għad-disinn u 
t-trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini 
f’dawn is-setturi għandhom jiġu adottati.

(19) Biex jinħolqu opportunitajiet li 
jnaqqsu l-ispejjeż fil-kisba ta’ l-miri 
stabbiliti f’din id-Direttiva, huwa xieraq 
kemm li jkun iffaċilitat il-konsum fl-Istati 
Membri ta’ enerġija prodotta minn sorsi 
rinnovabbli fi Stati Membri oħra, kif ukoll 
li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkalkulaw 
mal-miri nazzjonali tagħhom stess l-
elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ ikkunsmat fi 
Stati Membri oħra. Għal din ir-raġuni, 
dispożizzjonijiet armonizzati għad-disinn u 
t-trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini 
f’dawn is-setturi għandhom jiġu adottati. 
It-trasferiment tal-garanziji tal-oriġini 
għandhom ikunu permissibbli kemm 
għall-gvernijiet kif ukoll għall-kumpaniji.

Or. en

Emenda 217
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-għoti obbligatorju, fuq talba, ta’ 
garanziji ta’ l-oriġini għat-tisħin u t-
tkessiħ prodott minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli, għandu jkun limitat għal 
impjanti b’kapaċità ta’ mill-inqas 
5 MWth, bil-għan li jkunu evitati l-piżijiet 
amministrattivi għolja bla bżonn li jistgħu 
jkunu imposti jekk impjanti iżgħar, 
inklużi dawk fid-djar, kellhom jiġu 
inklużi. (21)

imħassra
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma responsabbli li jilħqu l-miri nazzjonali tagħhom li jorbtu. L-iżvilupp 
b’suċċess tal-RES fl-Ewropa hu dovut l-aktar għal skemi ta’ appoġġ nazzjonali mfassla tajjeb 
u amministrazzjoni li tiffunzjona. F’din id-Direttiva, l-Istati Membri huma ħielsa li jagħżlu s-
settur li fih iridu jagħmlu l-aktar. Għaldaqstant, mhux meħtieġ mekkaniżmu addizzjonali ta’ 
flessibilità.

Emenda 218
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-għoti obbligatorju, fuq talba, ta’ 
garanziji ta’ l-oriġini għat-tisħin u t-tkessiħ 
prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, 
għandu jkun limitat għal impjanti 
b’kapaċità ta’ mill-inqas 5 MWth, bil-għan 
li jkunu evitati l-piżijiet amministrattivi 
għolja bla bżonn li jistgħu jkunu imposti 
jekk impjanti iżgħar, inklużi dawk fid-djar, 
kellhom jiġu inklużi. 

(20) L-għoti obbligatorju, fuq talba, ta’ 
garanziji ta’ l-oriġini għat-tisħin u t-tkessiħ 
prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, 
għandu jkun limitat għal impjanti 
b’kapaċità ta’ mill-inqas 1 MWth, bil-għan 
li jkunu evitati l-piżijiet amministrattivi 
għolja bla bżonn li jistgħu jkunu imposti 
jekk impjanti iżgħar, inklużi dawk fid-djar, 
kellhom jiġu inklużi. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex impjanti iżgħar – li flimkien ikollhom potenzjal kbir – jitqiesu għall-kisba tal-miri tas-
sehem ta’ l-enerġija minn sorsi rinnovabbli, il-ħruġ ta’ garanziji tal-oriġini għandu jiġi estiż 
għal impjanti b’kapaċità ta’ mill-inqas 1 MWth.
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Emenda 219
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jistabbilixxu sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini għal 
u minn Stati Membri oħra jekk ikollhom 
bżonn jagħmlu hekk biex jiżguraw 
provvista ta’ enerġija sigura u 
bbilanċjata, biex jilħqu l-miri ambjentali 
li huma l-bażi ta’ l-iskemi ta’ sostenn 
tagħhom, jew biex ikunu konformi mal-
miri stabbiliti f’din id-Direttiva. Dawn is-
sistemi għandhom ikunu limitati għal dak 
li huwa meħtieġ u proporzjonat u 
m’għandhomx jikkostitwixxu mezz ta’ 
diskriminazzjoni arbitrarja.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma responsabbli li jilħqu l-miri nazzjonali tagħhom li jorbtu. L-iżvilupp 
b’suċċess tal-RES fl-Ewropa hu dovut l-aktar għal skemi ta’ appoġġ nazzjonali mfassla tajjeb 
u amministrazzjoni li tiffunzjona. F’din id-Direttiva, l-Istati Membri huma ħielsa li jagħżlu s-
settur li fih iridu jagħmlu l-aktar. Għaldaqstant, mhux meħtieġ mekkaniżmu addizzjonali ta’ 
flessibilità.

Emenda 220
Fiona Hall

Proposta għal Direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jistabbilixxu sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini għal 

imħassra
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u minn Stati Membri oħra jekk ikollhom 
bżonn jagħmlu hekk biex jiżguraw 
provvista ta’ enerġija sigura u 
bbilanċjata, biex jilħqu l-miri ambjentali 
li huma l-bażi ta’ l-iskemi ta’ sostenn 
tagħhom, jew biex ikunu konformi mal-
miri stabbiliti f’din id-Direttiva. Dawn is-
sistemi għandhom ikunu limitati għal dak 
li huwa meħtieġ u proporzjonat u 
m’għandhomx jikkostitwixxu mezz ta’ 
diskriminazzjoni arbitrarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-garanziji tal-oriġini mhumiex oġġetti li jistgħu jiġu negozjati, u ma jistgħux ikunu trasferiti.

Emenda 221
Dirk Sterckx

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jistabbilixxu sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini għal 
u minn Stati Membri oħra jekk ikollhom 
bżonn jagħmlu hekk biex jiżguraw 
provvista ta’ enerġija sigura u 
bbilanċjata, biex jilħqu l-miri ambjentali 
li huma l-bażi ta’ l-iskemi ta’ sostenn 
tagħhom, jew biex ikunu konformi mal-
miri stabbiliti f’din id-Direttiva. Dawn is-
sistemi għandhom ikunu limitati għal dak 
li huwa meħtieġ u proporzjonat u 
m’għandhomx jikkostitwixxu mezz ta’ 
diskriminazzjoni arbitrarja.

imħassra

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Mhix loġika, f’suq Ewropew waħdieni tal-gass, li l-Istati Membri jkunu jistgħu jimponu 
restrizzjonijiet fuq it-trasferiment tal-garanziji tal-oriġini bejn l-Istati Membri. Barra minn 
hekk, dan it-tip ta’ restrizzjonijiet mhumiex konformi mat-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija, li 
preċiżament jipprova jinkoraġġixxi n-negozju transkonfinali fl-enerġija.

Emenda 222
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jistabbilixxu sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment ta’ garanziji ta’ l-oriġini għal 
u minn Stati Membri oħra jekk ikollhom 
bżonn jagħmlu hekk biex jiżguraw 
provvista ta’ enerġija sigura u bbilanċjata, 
biex jilħqu l-miri ambjentali li huma l-bażi 
ta’ l-iskemi ta’ sostenn tagħhom, jew biex 
ikunu konformi mal-miri stabbiliti f’din id-
Direttiva. Dawn is-sistemi għandhom 
ikunu limitati għal dak li huwa meħtieġ u 
proporzjonat u m’għandhomx 
jikkostitwixxu mezz ta’ diskriminazzjoni 
arbitrarja.

(21) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jistabbilixxu sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment ta’ ċertifikati ta’ trasferiment 
tal-verifika għal u minn Stati Membri oħra 
jekk ikollhom bżonn jagħmlu hekk biex 
jiżguraw provvista ta’ enerġija sigura u 
bbilanċjata, biex jilħqu l-miri ambjentali li 
huma l-bażi ta’ l-iskemi ta’ sostenn 
tagħhom, jew biex ikunu konformi mal-
miri stabbiliti f’din id-Direttiva. Dawn is-
sistemi għandhom ikunu limitati għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonat u 
m’għandhomx jikkostitwixxu mezz ta’ 
diskriminazzjoni arbitrarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mod flessibbli ġdid biex jintlaħqu l-miri nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli iddaħħal f’din 
id-Direttiva għal dawk l-Istati Membri li jridu jkunu parti minn sistema bħal din. Huwa 
importanti li wieħed jiddistingwi bejn il-garanziji tal-oriġini, li jintużaw għal skopijiet ta’ 
żvelar biss, u ċertifikati ta’ trasferiment tal-verifika, li jintużaw biss għal skopijiet ta’ verifika 
tal-miri.
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Emenda 223
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ladarba s-sistema ta’ garanziji ta’ l-
oriġini armonizzata tkun ġiet ittestjata, il-
Kummissjoni għandha tara jekk dawn is-
sistemi ta’ awtorizzazzjoni minn qabel 
jibqgħux meħtieġa.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma responsabbli li jilħqu l-miri nazzjonali tagħhom li jorbtu. L-iżvilupp 
b’suċċess tal-RES fl-Ewropa hu dovut l-aktar għal skemi ta’ appoġġ nazzjonali mfassla tajjeb 
u amministrazzjoni li tiffunzjona. F’din id-Direttiva, l-Istati Membri huma ħielsa li jagħżlu s-
settur li fih iridu jagħmlu l-aktar. Għaldaqstant, mhux meħtieġ mekkaniżmu addizzjonali ta’ 
flessibilità.

Emenda 224
Fiona Hall

Proposta għal Direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ladarba s-sistema ta’ garanziji ta’ l-
oriġini armonizzata tkun ġiet ittestjata, il-
Kummissjoni għandha tara jekk dawn is-
sistemi ta’ awtorizzazzjoni minn qabel 
jibqgħux meħtieġa.

imħassra

Or. en
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Emenda 225
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ladarba s-sistema ta’ garanziji ta’ l-
oriġini armonizzata tkun ġiet ittestjata, il-
Kummissjoni għandha tara jekk dawn is-
sistemi ta’ awtorizzazzjoni minn qabel 
jibqgħux meħtieġa.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessa mhix meħtieġa.

Emenda 226
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex tkun evitata interferenza ma’ 
skemi ta’ sostenn mogħtija lil impjanti 
eżistenti u biex ikun evitat kumpens żejjed 
lill-produtturi ta’ enerġija rinnovabbli, 
garanziji ta’ l-oriġini maħruġa biss lil 
impjanti li kienu kkummissjonati wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, 
jew għal produzzjoni minħabba żieda, 
wara dik id-data, fil-kapaċità ta’ l-
enerġija rinnovabbli ta’ impjant, 
għandhom ikunu trasferibbli bejn l-Istati 
Membri.

imħassra

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma responsabbli li jilħqu l-miri nazzjonali tagħhom li jorbtu. L-iżvilupp 
b’suċċess ta’ RES fl-Ewropa hu dovut l-aktar għal skemi ta’ appoġġ nazzjonali mfassla tajjeb 
u amministrazzjoni li tiffunzjona. F’din id-Direttiva, l-Istati Membri huma ħielsa li jagħżlu s-
settur li fih iridu jagħmlu l-aktar. Għaldaqstant, mhux meħtieġ mekkaniżmu addizzjonali ta’ 
flessibilità.

Emenda 227
Fiona Hall

Proposta għal Direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(23) Biex tkun evitata interferenza ma’ 
skemi ta’ sostenn mogħtija lil impjanti 
eżistenti u biex ikun evitat kumpens żejjed 
lill-produtturi ta’ enerġija rinnovabbli, 
garanziji ta’ l-oriġini maħruġa biss lil 
impjanti li kienu kkummissjonati wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, 
jew għal produzzjoni minħabba żieda, 
wara dik id-data, fil-kapaċità ta’ l-
enerġija rinnovabbli ta’ impjant, 
għandhom ikunu trasferibbli bejn l-Istati 
Membri.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-garanziji tal-oriġini mhumiex oġġetti li jistgħu jiġu negozjati, u ma jistgħux ikunu trasferiti.

Emenda 228
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex tkun evitata interferenza ma’ imħassra
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skemi ta’ sostenn mogħtija lil impjanti 
eżistenti u biex ikun evitat kumpens żejjed 
lill-produtturi ta’ enerġija rinnovabbli, 
garanziji ta’ l-oriġini maħruġa biss lil 
impjanti li kienu kkummissjonati wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva,
jew għal produzzjoni minħabba żieda, 
wara dik id-data, fil-kapaċità ta’ l-
enerġija rinnovabbli ta’ impjant, 
għandhom ikunu trasferibbli bejn l-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 229
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex tkun evitata interferenza ma’ 
skemi ta’ sostenn mogħtija lil impjanti 
eżistenti u biex ikun evitat kumpens żejjed 
lill-produtturi ta’ enerġija rinnovabbli, 
garanziji ta’ l-oriġini maħruġa biss lil 
impjanti li kienu kkummissjonati wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, 
jew għal produzzjoni minħabba żieda, wara 
dik id-data, fil-kapaċità ta’ l-enerġija 
rinnovabbli ta’ impjant, għandhom ikunu 
trasferibbli bejn l-Istati Membri.

(23) Biex tkun evitata interferenza ma’ 
skemi ta’ sostenn mogħtija lil impjanti 
eżistenti u biex ikun evitat kumpens żejjed 
lill-produtturi ta’ enerġija rinnovabbli, 
ċertifikati tat-trasferiment tal-verifika 
maħruġa biss lil impjanti li kienu 
kkummissjonati wara d-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva, jew għal 
produzzjoni minħabba żieda, wara dik id-
data, fil-kapaċità ta’ l-enerġija rinnovabbli 
ta’ impjant, għandhom ikunu trasferibbli 
bejn l-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mod flessibbli ġdid biex jintlaħqu l-miri nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli iddaħħal f’din 
id-Direttiva għal dawk l-Istati Membri li jridu jkunu parti minn sistema bħal din. Huwa 
importanti li wieħed jiddistingwi bejn il-garanziji tal-oriġini, li jintużaw għal skopijiet ta’ 
żvelar biss, u ċ-ċertifikati ta’ trasferiment tal-verifika, li jintużaw biss għal skopijiet ta’ 
verifika tal-miri.
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Emenda 230
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) In-nuqqas ta’ regoli trasparenti u ta’ 
koordinazzjoni bejn il-korpi ta’ 
awtorizzazzjoni differenti deher li fixkel l-
użu ta’ enerġija rinnovabbli. Għalhekk l-
istruttura speċifika tas-settur ta’ l-enerġija 
rinnovabbli għandha tkun ikkunsidrata 
meta awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u 
lokali jirrevedu l-proċeduri amministrattivi
tagħhom meta jingħata l-permess għall-bini 
u l-operazzjoni ta’ impjanti li jipproduċu l-
elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ jew karburanti 
għat-trasport minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli. Proċeduri ta’ approvazzjoni 
amministrattiva għandhom ikunu 
semplifikati bi skadenzi ċari għal impjanti 
li jużaw enerġija minn sorsi rinnovabbli. 
Regoli u linji gwida għall-ippjanar 
għandhom ikunu adattati biex jikkunsidraw 
tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ u l-elettriku 
rinnovabbli li huwa ekonomiku u ta’ 
benefiċċju għall-ambjent.

(24) In-nuqqas ta’ regoli trasparenti u ta’ 
koordinazzjoni bejn il-korpi ta’ 
awtorizzazzjoni differenti deher li fixkel l-
użu ta’ enerġija rinnovabbli. Għalhekk l-
istruttura speċifika tas-settur ta’ l-enerġija 
rinnovabbli għandha tkun ikkunsidrata 
meta awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u 
lokali jirrevedu l-proċeduri amministrattivi 
tagħhom meta jingħata l-permess għall-bini 
u l-operazzjoni ta’ impjanti li jipproduċu l-
elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ jew karburanti 
għat-trasport minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli. Għandu jiġi stabbilit korp 
amministrattiv wieħed responsabbli għall-
awtorizzazzjonijiet kollha meħtieġa. Dan 
il-korp għandu jkun installat fil-livell l-
eqreb għall-proġetti, preferibbilment fil-
livell muniċipali jew reġjonali. Proċeduri 
ta’ approvazzjoni amministrattiva 
għandhom ikunu semplifikati bi skadenzi 
ċari għal impjanti li jużaw enerġija minn 
sorsi rinnovabbli. Regoli u linji gwida 
għall-ippjanar għandhom ikunu adattati 
biex jikkunsidraw tagħmir għat-tisħin u t-
tkessiħ u l-elettriku rinnovabbli li huwa 
ekonomiku u ta’ benefiċċju għall-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ enerġiji rinnovabbli sikwit jiġi mfixkel minn proċeduri kumplikati, ħafna saffi ta’ 
poter tad-deċiżjoni u nuqqas ta’ konċentrazzjoni. Hu mixtieq approċċ ta’ one-stop shop. Iżda 
dan mgħandux ifisser li hu meħtieġ li l-awtorità tal-permessi tkun biss fil-livell nazzjonali. 
Fil-każ li l-muniċipji jkunu għamlu l-ippjanar tagħhom għall-iżvilupp ta’ l-enerġiji 
rinnovabbli, dawn għandhom jiġu inkoraġġiti u forsi, f’koperazzjoni mal-livell amministrattiv 
ta’ fuqhom, isiru l-awtorità responsabbli għall-konċentrazzjoni.
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Emenda 231
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) In-nuqqas ta’ regoli trasparenti u ta’ 
koordinazzjoni bejn il-korpi ta’ 
awtorizzazzjoni differenti deher li fixkel l-
użu ta’ enerġija rinnovabbli. Għalhekk l-
istruttura speċifika tas-settur ta’ l-enerġija 
rinnovabbli għandha tkun ikkunsidrata 
meta awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u 
lokali jirrevedu l-proċeduri amministrattivi 
tagħhom meta jingħata l-permess għall-bini 
u l-operazzjoni ta’ impjanti li jipproduċu l-
elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ jew karburanti 
għat-trasport minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli. Proċeduri ta’ approvazzjoni 
amministrattiva għandhom ikunu 
semplifikati bi skadenzi ċari għal impjanti 
li jużaw enerġija minn sorsi rinnovabbli. 
Regoli u linji gwida għall-ippjanar 
għandhom ikunu adattati biex jikkunsidraw 
tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ u l-elettriku 
rinnovabbli li huwa ekonomiku u ta’ 
benefiċċju għall-ambjent.

(24) In-nuqqas ta’ regoli trasparenti u ta’ 
koordinazzjoni bejn il-korpi ta’ 
awtorizzazzjoni differenti deher li fixkel l-
użu ta’ enerġija rinnovabbli. Għalhekk l-
istruttura speċifika tas-settur ta’ l-enerġija 
rinnovabbli għandha tkun ikkunsidrata 
meta awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u 
lokali jirrevedu l-proċeduri amministrattivi 
tagħhom meta jingħata l-permess għall-bini 
u l-operazzjoni ta’ impjanti li jipproduċu l-
elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ jew karburanti 
għat-trasport minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli. Għandu jiġi stabbilit korp 
amministrattiv wieħed responsabbli għall-
awtorizzazzjonijiet kollha meħtieġa.
Proċeduri ta’ approvazzjoni 
amministrattiva għandhom ikunu 
semplifikati bi skadenzi ċari għal impjanti 
li jużaw enerġija minn sorsi rinnovabbli. 
Regoli u linji gwida għall-ippjanar 
għandhom ikunu adattati biex jikkunsidraw 
tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ u l-elettriku 
rinnovabbli li huwa ekonomiku u ta’ 
benefiċċju għall-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġiji rinnovabbli sikwit jiffaċċjaw ħafna piż amministrattiv, u minħabba li ħafna 
kumpaniji fis-settur huma SMEs, dan għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun. 
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Emenda 232
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) F’livell nazzjonali u reġjonali, regoli u 
obbligi għal rekwiżiti minimi għal użu ta’ 
enerġija rinnovabbli f’bini ġdid jew 
irrenovat wasslu għal żidiet konsiderevoli 
fl-użu ta’ enerġija rinnovabbli. Dawn il-
miżuri għandhom jingħataw inkoraġġiment 
f’kuntest Ewropew usa’, filwaqt li jkunu 
promossi applikazzjonijiet ta’ enerġija 
rinnovabbli b’aktar effiċjenza enerġetika 
f’kodiċijiet u regolamenti għall-bini.

(26) F’livell nazzjonali u reġjonali, regoli u 
obbligi għal rekwiżiti minimi għal użu ta’ 
enerġija rinnovabbli f’bini ġdid wasslu 
għal żidiet konsiderevoli fl-użu ta’ enerġija 
rinnovabbli. Dawn il-miżuri għandhom 
jingħataw inkoraġġiment f’kuntest 
Ewropew usa’, filwaqt li jkunu promossi 
applikazzjonijiet ta’ enerġija rinnovabbli 
b’aktar effiċjenza enerġetika f’kodiċijiet u 
regolamenti għall-bini.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti minimi imposti permezz ta’ dawn ir-regoli u obbligi għandhom japplikaw biss 
għal bini ġdid.

Emenda 233
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) F’livell nazzjonali u reġjonali, regoli u 
obbligi għal rekwiżiti minimi għal użu ta’ 
enerġija rinnovabbli f’bini ġdid jew 
irrenovat wasslu għal żidiet konsiderevoli 
fl-użu ta’ enerġija rinnovabbli. Dawn il-
miżuri għandhom jingħataw inkoraġġiment 
f’kuntest Ewropew usa’, filwaqt li jkunu 
promossi applikazzjonijiet ta’ enerġija 
rinnovabbli b’aktar effiċjenza enerġetika 
f’kodiċijiet u regolamenti għall-bini.

(26) F’livell nazzjonali u reġjonali, regoli u 
obbligi għal rekwiżiti minimi għal użu ta’ 
enerġija rinnovabbli f’bini ġdid wasslu 
għal żidiet konsiderevoli fl-użu ta’ enerġija 
rinnovabbli. Dawn il-miżuri għandhom 
jingħataw inkoraġġiment f’kuntest 
Ewropew usa’, filwaqt li jkunu promossi 
applikazzjonijiet ta’ enerġija rinnovabbli 
b’aktar effiċjenza enerġetika f’kodiċijiet u 
regolamenti għall-bini.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit ta’ l-użu ta’ enerġiji rinnovabbli f’bini rrenovat jirrappreżenta piż eċċessiv u 
sproporzjonat fuq is-sidien tal-proprjetà.  Ir-renovazzjoni nnifisha ġeneralment tirriżulta fil-
kisba ta’ potenzjal sinjifikanti ta’ tnaqqis fil-ħela ta’ l-enerġija.  Barra minn hekk, xi Stati 
Membri għandhom regoli għall-ħarsien ta’ monumenti storiċi li huma inkompatibbli mar-
rekwiżit ta’ l-użu ta’ enerġiji rinnovabbli wara r-renovazzjoni.

Emenda 234
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) F’livell nazzjonali u reġjonali, regoli u 
obbligi għal rekwiżiti minimi għal użu ta’
enerġija rinnovabbli f’bini ġdid jew 
irrenovat wasslu għal żidiet konsiderevoli 
fl-użu ta’ enerġija rinnovabbli. Dawn il-
miżuri għandhom jingħataw inkoraġġiment 
f’kuntest Ewropew usa’, filwaqt li jkunu 
promossi applikazzjonijiet ta’ enerġija 
rinnovabbli b’aktar effiċjenza enerġetika
f’kodiċijiet u regolamenti għall-bini.

(26) F’livell nazzjonali u reġjonali, regoli u 
obbligi għal rekwiżiti minimi għal enerġija 
rinnovabbli f’bini ġdid jew irrenovat 
wasslu għal żidiet konsiderevoli fl-enerġija 
rinnovabbli. Dawn il-miżuri għandhom 
jingħataw inkoraġġiment f’kuntest 
Ewropew usa’, filwaqt li jkunu promossi 
binjiet b’aktar effiċjenza enerġetika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ enerġiji li jiġġeddu, inkluż dawk passivi, għandu jkun inkoraġġit fis-settur tal-bini. 
Madankollu dan irid ikun parti minn approċċ komprensiv bl-għan li jnaqqas il-konsum 
ġenerali ta’ l-enerġija f’dan is-settur kif ukoll f'kull binja individwali, kemm jekk hi ġdida kif 
ukoll rrenovata.
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Emenda 235
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Il-prezzijiet tal-karburanti qed 
jogħlew u l-faqar enerġetiku qed jeffettwa 
għadd dejjem akbar ta’ persuni fil-
Komunità Ewropea, l-ispiża għall-
konsumaturi għandha titqies fil-kuntest 
tal-promozzjoni ta’ l-enerġija minn sorsi li 
jiġġeddu. Jinħtieġ approċċ integrat sabiex 
jinqered il-faqar enerġetiku, u dan 
għandu jinkludi miżuri soċjali u l-ħarsien 
ta’ konsumaturi vulnerabbli, flimkien ma’ 
titjib effiċjenti mil-lat ta’ l-enerġija għad-
djar u miri ambjentali fuq medda twila ta’ 
żmien sabiex jonqsu l-emissjonijiet tal-
karbonju.

Or. en

Emenda 236
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Il-Parlament Ewropew, fir-
Riżoluzzjoni tiegħu ta’ l-14 ta’ Frar 2006 
b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni 
dwar it-tisħin u t-tkessiħ minn għejun ta' 
enerġija li jiġġeddu)1, talab għal vantaġġi 
fiskali, għajnuna diretta għall-
investiment, miżuri regulatorji u 
mekkaniżmi oħra għall-promozzjnoi ta’ l-
użu ta’ sistemi ta’ enerġija rinnovabbli u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali lokali u 
remot minn enerġiji rinnovabbli.
_______________________________
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1 ĠU C 290 E, 29.11.2006, p. 115.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Promozzjoni tal-RES ta’ l-14 ta’ Frar 2006, il-PE irrikonoxxa 
l-importanza tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali għall-kisba tal-mira tal-UE ta’ sehem 
enerġetiku ta’ 20% minn RES.

Emenda 237
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Lakuni fl-informazzjoni u t-taħriġ, 
speċjalment fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, 
għandhom jitwarrbu bil-għan li jkun 
inkoraġġit l-użu ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli.

(27) Lakuni fl-informazzjoni u t-taħriġ, 
speċjalment fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, 
għandhom jitwarrbu bil-għan li jkun 
inkoraġġit l-użu ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli u sistemi ibridi b’taħlita ta’ 
sorsi ta’ enerġija konvenzjali u dawk 
rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi ta’ enerġija ibridi b’taħlita ta’ enerġiji konvenzjonali u rinnovabbli jistgħu jkunu mod 
ideali mil-lat ekonomiku u ambjentali għall-introduzzjoni ta’ sorsi rinnovabbli fis-setturi tat-
tisħin, tat-tkessiħ u ta’ l-elettriku. Il-konsumaturi għandhom jirċievu tagħrif adegwat sabiex 
ikun possibbli għalihom li jagħmlu deċiżjonijiet infurmati dwar tnaqqis fil-konsum enerġetiku 
u fl-emissjonijiet assoċjati, u dwar l-użu tar-riżorsi naturali.
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Emenda 238
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Lakuni fl-informazzjoni u t-taħriġ, 
speċjalment fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, 
għandhom jitwarrbu bil-għan li jkun 
inkoraġġit l-użu ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli.

(27) Lakuni fl-informazzjoni u t-taħriġ, 
speċjalment fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, 
għandhom jitwarrbu bil-għan li jkun 
inkoraġġit l-użu ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli u sistemi ibridi b’taħlita ta’ 
sorsi ta’ enerġija konvenzjali u dawk 
rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi ta’ enerġija ibridi b’taħlita ta’ enerġiji konvenzjonali u rinnovabbli jistgħu ikun mod 
ideali ekonomiku u ambjentali għall-introduzzjoni ta’ sorsi rinnovabbli fis-setturi tat-tisħin, 
tat-tkessiħ u ta’ l-elettriku. Il-konsumaturi għandhom jirċievu tagħrif adegwat sabiex ikun 
possibbli għalihom li jagħmlu deċiżjonijiet infurmati dwar tnaqqis fil-konsum enerġetiku u fl-
emissjonijiet assoċjati, u dwar l-użu tar-riżorsi naturali.

Emenda 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Lakuni fl-informazzjoni u t-taħriġ, 
speċjalment fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, 
għandhom jitwarrbu bil-għan li jkun 
inkoraġġit l-użu ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli.

(27) Lakuni fl-informazzjoni u t-taħriġ, 
speċjalment fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, 
għandhom jitwarrbu bil-għan li jkun 
inkoraġġit l-użu ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli u sistemi ibridi b’taħlita ta’ 
enerġija konvenzjali u dawk rinnovabbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sistemi ta’ enerġija ibridi b’taħlita ta’ enerġiji konvenzjonali u rinnovabbli jistgħu ikun mod 
ideali ekonomiku u ambjentali għall-introduzzjoni ta’ sorsi rinnovabbli fis-setturi tat-tisħin, 
tat-tkessiħ u ta’ l-elettriku. Il-konsumaturi għandhom jirċievu tagħrif adegwat sabiex ikun 
possibbli għalihom li jagħmlu deċiżjonijiet infurmati dwar tnaqqis fil-konsum enerġetiku u fl-
emissjonijiet assoċjati, u dwar l-użu tar-riżorsi naturali.

Emenda 240
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Lakuni fl-informazzjoni u t-taħriġ, 
speċjalment fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, 
għandhom jitwarrbu bil-għan li jkun 
inkoraġġit l-użu ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli.

(27) Lakuni fl-informazzjoni u t-taħriġ, 
speċjalment fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, 
għandhom jitwarrbu bil-għan li jkun 
inkoraġġit l-użu kemm ta’ enerġija minn 
sorsi rinnovabbli kif ukoll ta’ teknoloġiji 
b’livell għoli ta’ effiċjenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-politiki għandhom ikunu definiti f’termini ta’ obbligi bbażati fuq ir-riżultati, aktar milli 
f’termini ta’ mezzi. Għaldaqstant hi meħtieġ l-aħjar taħlita ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 
flimkien ma’ teknoloġiji b'effiċjenza għolja, aktar milli waħda jew l-oħra. Barra minn hekk,
għal bini partikolari, jista jkun li ma jeżistux sorsi ta’ enerġija rinnovabbli disponibbli 
lokalment.

Emenda 241
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Approċċ koordinat huwa meħtieġ biex 
ikun żviluppat taħriġ u għandha tkun 
disponibbli ċertifikazzjoni xierqa għall-

(28) Approċċ koordinat huwa meħtieġ biex 
ikun żviluppat taħriġ u għandha tkun 
disponibbli ċertifikazzjoni xierqa għall-
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istallaturi ta’ tagħmir ta’ enerġija 
rinnovabbli fuq skala żgħira bil-għan li 
jkun evitat tgħawwiġ tas-suq u biex ikunu 
żgurati prodotti u għoti ta’ servizzi ta’ 
kwalità għolja lill-konsumaturi. Skemi ta’ 
ċertifikazzjoni nazzjonali għandhom ikunu 
rikonoxxuti reċiprokament mill-Istati 
Membri u għalhekk għandhom ikunu 
bbażati fuq prinċipji minimi armonizzati, 
billi jkunu kkunsidrati standards 
teknoloġiċi Ewropej, u reġimi eżistenti ta’ 
taħriġ u kwalifiki għall-istallaturi ta’ 
tagħmir ta’ enerġija rinnovabbli. Id-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 
2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali għandha tibqa’ tapplika għal 
kwistjonijiet mhux irregolati minn din id-
Direttiva, bħar-rikonoxximent ta’ 
kwalifiki professjonali ta’ stallaturi mhux 
ċertifikati fi Stat Membru wieħed.

istallaturi ta’ tagħmir ta’ enerġija 
rinnovabbli fuq skala żgħira bil-għan li 
jkun evitat tgħawwiġ tas-suq u biex ikunu 
żgurati prodotti u għoti ta’ servizzi ta’ 
kwalità għolja lill-konsumaturi. Skemi ta’ 
ċertifikazzjoni nazzjonali għandhom ikunu 
rikonoxxuti reċiprokament mill-Istati 
Membri u għalhekk għandhom ikunu 
bbażati fuq prinċipji minimi armonizzati, 
billi jkunu kkunsidrati standards 
teknoloġiċi Ewropej, u reġimi eżistenti ta’ 
taħriġ u kwalifiki għall-istallaturi ta’ 
tagħmir ta’ enerġija rinnovabbli. Id-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 
2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali għandha tibqa’ tirregola r-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
għal professjonijiet regolati. Fejn id-dħul 
fi professjoni jew l-eżerċitar tagħha jkun 
regolat, il-prekundizzjonijiet għal 
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali 
huma stipulati fid-Direttiva 2005/36/KE; 
dawn il-prekundizzjonijiet għandhom 
japplikaw ukoll għal installaturi 
ċertifikati fi Stat Membru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2005/36/KE tirregola r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali għal 
professjonijiet regolati. Din trid tkompli tapplika għal istalluri li b’mod volontarju jkunu 
ċċertifikaw ruħhom skond id-Direttiva dwar l-enerġiji rinnovabbli. L-istallazzjoni ta’ tagħmir 
li juża enerġiji rinnovabbli huwa biss parti mix-xogħol ta’, pereżempju, l-inġiniera tat-tisħin. 
L-iċċertifikar għall-eżerċizzju ta’ parti mix-xogħol ta’ professjoni regolata ma jistax jimplika 
dritt għall-eżerċizzju tal-professjoni kollha. Il-bażi legali għal kwistjonijiet relatati mar-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali hu l-Artikolu 47 tat-Trattat KE.
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Emenda 242
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Approċċ koordinat huwa meħtieġ biex 
ikun żviluppat taħriġ u għandha tkun 
disponibbli ċertifikazzjoni xierqa għall-
istallaturi ta’ tagħmir ta’ enerġija 
rinnovabbli fuq skala żgħira bil-għan li 
jkun evitat tgħawwiġ tas-suq u biex ikunu 
żgurati prodotti u għoti ta’ servizzi ta’ 
kwalità għolja lill-konsumaturi. Skemi ta’ 
ċertifikazzjoni nazzjonali għandhom ikunu 
rikonoxxuti reċiprokament mill-Istati 
Membri u għalhekk għandhom ikunu 
bbażati fuq prinċipji minimi armonizzati, 
billi jkunu kkunsidrati standards 
teknoloġiċi Ewropej, u reġimi eżistenti ta’ 
taħriġ u kwalifiki għall-istallaturi ta’ 
tagħmir ta’ enerġija rinnovabbli. Id-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 
2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali għandha tibqa’ tapplika għal 
kwistjonijiet mhux irregolati minn din id-
Direttiva, bħar-rikonoxximent ta’ 
kwalifiki professjonali ta’ stallaturi mhux 
ċertifikati fi Stat Membru wieħed.

(28) Approċċ koordinat huwa meħtieġ biex 
ikun żviluppat taħriġ u għandha tkun 
disponibbli ċertifikazzjoni xierqa għall-
istallaturi ta’ tagħmir ta’ enerġija 
rinnovabbli fuq skala żgħira bil-għan li 
jkun evitat tgħawwiġ tas-suq u biex ikunu 
żgurati prodotti u għoti ta’ servizzi ta’ 
kwalità għolja lill-konsumaturi. Skemi ta’ 
ċertifikazzjoni nazzjonali għandhom ikunu
rikonoxxuti reċiprokament mill-Istati 
Membri u għalhekk għandhom ikunu 
bbażati fuq prinċipji minimi armonizzati, 
billi jkunu kkunsidrati standards 
teknoloġiċi Ewropej, u reġimi eżistenti ta’ 
taħriġ u kwalifiki għall-istallaturi ta’ 
tagħmir ta’ enerġija rinnovabbli. Id-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 
2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali għandha tibqa’ tirregola r-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
għal professjonijiet regolati. Fejn id-dħul 
fi professjoni jew l-eżerċitar tagħha jkun 
regolat, il-prekundizzjonijiet għal 
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali 
huma stipulati fid-Direttiva 2005/36/KE; 
dawn il-prekundizzjonijiet għandhom 
japplikaw ukoll għal installaturi 
ċertifikati fi Stat Membru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2005/36/KE tirregola r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali għal 
professjonijiet regolati. Din trid tkompli tapplika għal istalluri li b’mod volontarju jkunu 
ċċertifikaw ruħhom skond id-Direttiva dwar l-enerġiji rinnovabbli. L-istallazzjoni ta’ tagħmir 
li juża enerġiji rinnovabbli huwa biss parti mix-xogħol ta’, pereżempju, l-inġiniera tat-tisħin. 
L-iċċertifikar għall-eżerċizzju ta’ parti mix-xogħol ta’ professjoni regolata ma jistax jimplika 
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dritt għall-eżerċizzju tal-professjoni kollha. Il-bażi legali għal kwistjonijiet relatati mar-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali hu l-Artikolu 47 tat-Trattat KE.

Emenda 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Approċċ koordinat huwa meħtieġ biex 
ikun żviluppat taħriġ u għandha tkun 
disponibbli ċertifikazzjoni xierqa għall-
istallaturi ta’ tagħmir ta’ enerġija 
rinnovabbli fuq skala żgħira bil-għan li 
jkun evitat tgħawwiġ tas-suq u biex ikunu 
żgurati prodotti u għoti ta’ servizzi ta’ 
kwalità għolja lill-konsumaturi. Skemi ta’ 
ċertifikazzjoni nazzjonali għandhom ikunu 
rikonoxxuti reċiprokament mill-Istati 
Membri u għalhekk għandhom ikunu 
bbażati fuq prinċipji minimi armonizzati, 
billi jkunu kkunsidrati standards 
teknoloġiċi Ewropej, u reġimi eżistenti ta’ 
taħriġ u kwalifiki għall-istallaturi ta’ 
tagħmir ta’ enerġija rinnovabbli. Id-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 
2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali għandha tibqa’ tapplika għal 
kwistjonijiet mhux irregolati minn din id-
Direttiva, bħar-rikonoxximent ta’
kwalifiki professjonali ta’ stallaturi mhux 
ċertifikati fi Stat Membru wieħed.

(28) Approċċ koordinat huwa meħtieġ biex 
ikun żviluppat taħriġ u għandha tkun 
disponibbli ċertifikazzjoni xierqa għall-
istallaturi ta’ tagħmir ta’ enerġija 
rinnovabbli fuq skala żgħira bil-għan li 
jkun evitat tgħawwiġ tas-suq u biex ikunu 
żgurati prodotti u għoti ta’ servizzi ta’ 
kwalità għolja lill-konsumaturi. Skemi ta’ 
ċertifikazzjoni nazzjonali għandhom ikunu 
rikonoxxuti reċiprokament mill-Istati 
Membri u għalhekk għandhom ikunu 
bbażati fuq prinċipji minimi armonizzati, 
billi jkunu kkunsidrati standards 
teknoloġiċi Ewropej, u reġimi eżistenti ta’ 
taħriġ u kwalifiki għall-istallaturi ta’ 
tagħmir ta’ enerġija rinnovabbli. Id-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 
2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali għandha tibqa’ tirregola r-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
għal professjonijiet regolati. Fejn id-dħul 
fi professjoni jew l-eżerċizzju tagħha jkun 
regolat, il-prekundizzjonijiet għal 
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali 
huma stipulati fid-Direttiva 2005/36/KE; 
dawn il-prekundizzjonijiet għandhom 
japplikaw ukoll għal installaturi 
ċertifikati fi Stat Membru.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Direttiva 2005/36/KE tirregola r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali għal professjonijiet 
regolati. Din trid tkompli tapplika għal istalluri li b’mod volontarju jkunu ċċertifikaw ruħhom 
skond id-Direttiva dwar l-enerġiji rinnovabbli. L-istallazzjoni ta’ tagħmir li juża enerġiji 
rinnovabbli huwa biss parti mix-xogħol ta’, pereżempju, l-inġiniera tat-tisħin. L-iċċertifikar 
għall-eżerċizzju ta’ parti mix-xogħol ta’ professjoni regolata ma jistax jimplika dritt għall-
eżerċizzju tal-professjoni kollha. Il-bażi legali għal kwistjonijiet relatati mar-rikonoxximent 
ta’ kwalifiki professjonali hu l-Artikolu 47 tat-Trattat KE.

Emenda 244
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Approċċ koordinat huwa meħtieġ biex 
ikun żviluppat taħriġ u għandha tkun 
disponibbli ċertifikazzjoni xierqa għall-
istallaturi ta’ tagħmir ta’ enerġija 
rinnovabbli fuq skala żgħira bil-għan li 
jkun evitat tgħawwiġ tas-suq u biex ikunu 
żgurati prodotti u għoti ta’ servizzi ta’ 
kwalità għolja lill-konsumaturi. Skemi ta’ 
ċertifikazzjoni nazzjonali għandhom ikunu 
rikonoxxuti reċiprokament mill-Istati 
Membri u għalhekk għandhom ikunu 
bbażati fuq prinċipji minimi armonizzati, 
billi jkunu kkunsidrati standards 
teknoloġiċi Ewropej, u reġimi eżistenti ta’ 
taħriġ u kwalifiki għall-istallaturi ta’ 
tagħmir ta’ enerġija rinnovabbli. Id-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 
2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali għandha tibqa’ tapplika għal 
kwistjonijiet mhux irregolati minn din id-
Direttiva, bħar-rikonoxximent ta’ 
kwalifiki professjonali ta’ stallaturi mhux 
ċertifikati fi Stat Membru wieħed.

(28) Approċċ koordinat huwa meħtieġ biex 
ikun żviluppat taħriġ u għandha tkun 
disponibbli ċertifikazzjoni xierqa għall-
istallaturi ta’ tagħmir ta’ enerġija 
rinnovabbli fuq skala żgħira bil-għan li 
jkun evitat tgħawwiġ tas-suq u biex ikunu 
żgurati prodotti u għoti ta’ servizzi ta’ 
kwalità għolja lill-konsumaturi. Skemi ta’ 
ċertifikazzjoni nazzjonali għandhom ikunu 
rikonoxxuti reċiprokament mill-Istati 
Membri u għalhekk għandhom ikunu 
bbażati fuq prinċipji minimi armonizzati, 
billi jkunu kkunsidrati standards 
teknoloġiċi Ewropej, u reġimi eżistenti ta’ 
taħriġ u kwalifiki għall-istallaturi ta’ 
tagħmir ta’ enerġija rinnovabbli. Id-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 
2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali għandha tibqa’ tirregola r-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
għal professjonijiet regolati. Fejn id-dħul 
fi professjoni jew l-eżerċizzju tagħha jkun 
regolat, il-prekundizzjonijiet għal 
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali 
huma stipulati fid-Direttiva 2005/36/KE; 
dawn il-prekundizzjonijiet għandhom 
japplikaw ukoll għal installaturi 
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ċertifikati fi Stat Membru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2005/36/KE tirregola r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali għal 
professjonijiet regolati. Din trid tkompli tapplika għal istalluri li b’mod volontarju jkunu 
ċċertifikaw ruħhom skond id-Direttiva dwar l-enerġiji rinnovabbli. L-istallazzjoni ta’ tagħmir 
li juża enerġiji rinnovabbli huwa biss parti mix-xogħol ta’, pereżempju, l-inġiniera tat-tisħin. 
L-iċċertifikar għall-eżerċizzju ta’ parti mix-xogħol ta’ professjoni regolata ma jistax jimplika 
dritt għall-eżerċizzju tal-professjoni kollha. Il-bażi legali għal kwistjonijiet relatati mar-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali hu l-Artikolu 47 tat-Trattat KE.

Emenda 245
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 28 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) L-impjanti ta’ l-elettriku b’ċiklu 
mħallat jirrappreżentaw l-aħjar taħlita 
possibbli tal-vantaġġi tad-diversi sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli, filwaqt li huma 
wkoll affidabbli u effiċjenti daqs impjant 
elettriku fuq skala kbira. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel disponibbli inċentivi 
għall-espansjoni u riċerka ulterjuri fuq 
dan it-tip ta' impjanti ta' l-elettriku b'ċiklu 
mħallat.   Dan jagħti lok li l-produzzjoni li 
qed tikber ta’ enerġija minn sorsi li 
jiġġġeddu fl-Ewropa tiġi użata b’mod 
aktar effiċjenti, minħabba li l-impjanti ta’ 
l-elettriku b’ċiklu mħallat hu kapaċi 
jgħaqqdu u jgħaddu l-enerġija prodotta fl-
Ewropa kollha permezz ta’ impjanti ta’ l-
elettriku li jużaw ir-riħ, i-xxemx, il-
bijomassa u l-ilma.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-impjanti ta’ l-elettriku b’ċiklu mħallat huma kapaċi jħalltu l-vantaġġi u jwittu l-iżvantaġġi 
ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, u b’hekk jgħaqqdu u jgħaddu l-enerġija minn impjanti tar-
riħ u tax-xemx, li jipproduċu l-enerġija skond id-disponibilità, flimkien ma’ enerġija 
supplimentari mill-bijogass u mill-ilma.

Emenda 246
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Filwaqt li d-Direttiva 2005/36/KE 
tistabbilixxi rekwiżiti għar-rikonoxximent 
reċiproku tal-kwalifiki professjonali, inkluż 
għall-periti, hemm ħtieġa oħra li jkun 
żgurat li l-periti u min jippjana 
jikkunsidraw b’mod xieraq l-użu ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-pjanti 
u d-disinni tagħhom. L-Istati Membri 
għalhekk għandhom jipprovdu gwida ċara. 
Dan għandu jsir mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2005/36/KE u b’mod partikolari l-
Artikoli 46 u 49 tagħha.

(29) Filwaqt li d-Direttiva 2005/36/KE 
tistabbilixxi rekwiżiti għar-rikonoxximent 
reċiproku tal-kwalifiki professjonali, inkluż 
għall-periti, hemm ħtieġa oħra li jkun 
żgurat li l-periti u min jippjana 
jikkunsidraw b’mod xieraq l-aħjar taħlita 
ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u 
teknoloġija b’livell għoli ta’ effiċjenza fil-
pjanti u d-disinni tagħhom. L-Istati 
Membri għalhekk għandhom jipprovdu 
gwida ċara. Dan għandu jsir mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2005/36/KE u b’mod partikolari 
l-Artikoli 46 u 49 tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-politiki għandhom ikunu definiti f’termini ta’ obbligi bbażati fuq ir-riżultati, aktar milli 
f’termini ta’ mezzi. Għaldaqstant hi meħtieġa l-aħjar taħlita ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 
flimkien ma’ teknoloġiji b'livell għoli ta’ effiċjenza, aktar milli l-waħda jew l-oħra biss. Barra 
minn hekk, għal binja partikolari, jista jkun li ma jeżistux sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 
disponibbli lokalment.
L-effiċjenza enerġetika hi essenzjali sabiex jintlaħqu l-miri ta’ l-2020. Dan hu aktar u aktar 
importanti għall-binjiet, minħabba li joffru potenzjal importanti ta’ effiċjenza enerġetika. 
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Emenda 247
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Filwaqt li d-Direttiva 2005/36/KE 
tistabbilixxi rekwiżiti għar-rikonoxximent 
reċiproku tal-kwalifiki professjonali, inkluż 
għall-periti, hemm ħtieġa oħra li jkun 
żgurat li l-periti u min jippjana 
jikkunsidraw b’mod xieraq l-użu ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-pjanti 
u d-disinni tagħhom. L-Istati Membri 
għalhekk għandhom jipprovdu gwida ċara. 
Dan għandu jsir mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2005/36/KE u b’mod partikolari l-
Artikoli 46 u 49 tagħha.

(29) Filwaqt li d-Direttiva 2005/36/KE 
tistabbilixxi rekwiżiti għar-rikonoxximent 
reċiproku tal-kwalifiki professjonali, inkluż 
għall-periti, hemm ħtieġa oħra li jkun 
żgurat li l-periti u min jippjana 
jikkunsidraw b’mod xieraq l-aħjar taħlita 
ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u 
teknoloġija b’livell għoli ta’ effiċjenza fil-
pjanti u d-disinni tagħhom. L-Istati 
Membri għalhekk għandhom jipprovdu 
gwida ċara. Dan għandu jsir mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2005/36/KE u b’mod partikolari 
l-Artikoli 46 u 49 tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-politiki għandhom ikunu definiti f’termini ta’ obbligi bbażati fuq ir-riżultati, aktar milli 
f’termini ta’ mezzi. Għaldaqstant hi meħtieġ l-aħjar taħlita ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 
flimkien ma’ teknoloġiji b'effiċjenza għolja, aktar milli waħda jew l-oħra. Barra minn hekk, 
għal bini partikolari, jista jkun li ma jeżistux sorsi ta’ enerġija rinnovabbli disponibbli 
lokalment. L-effiċjenza enerġetika hi essenzjali sabiex jintlaħqu l-miri ta’ l-2020. Dan hu 
aktar u aktar importanti għall-bini, minħabba li joffru potenzjal importanza ta’ effiċjenza 
enerġetika. 

Emenda 248
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Premessa 29 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Hemm ħtieġa għal appoġġ qawwi 
lill-integrazzjoni tas-sistema tad-
distribuzzjoni ta’ l-użu ta’ l-enerġiji 
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rinnovabbli kif ukoll għall-użu ta’ sistema 
intermittenti tal-ħażna ta' l-enerġija 
(bħall-batteriji) għall-produzzjoni 
“integrata” ta’ eenrġiji rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżbilanċ bejn il-provvista u d-domanda ta’ l-enerġija rinnovabbli tirrikjedi kapaċità 
effiċjenti ta’ ħżin ta’ enerġija intermedja.

Emenda 249
Vittorio Prodi

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 u l-gass 
minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mas-
sistemi tad-distribuzzjoni ta’ l-elettriku u 
tal-gass, għandhom ikunu oġġettivi, 
trasparenti u mhux diskriminatorji u 
għandu jitqies il-benefiċċju li ġeneraturi 
fissi jġibu lid-distribuzzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu estiżi sabiex ikopru wkoll il-produzzjoni ta’ gass minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. 
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Emenda 250
Umberto Guidoni

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, b’mod partikulari permezz 
ta’ skema speċifika għall-qsim ta’ l-
ispejjeż tal-konnessjoni.

Or. it

Emenda 251
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Il-produtturi ta’ l-elettriku li jridu 
jisfruttaw il-potenzjal ta’ l-enerġiji 
rinnovabbli fir-reġjuni periferiċi tal-
Komunità, b’mod partikulari f’reġjuni 
gżejjer u f’reġjuni b'densità ta' 
popolazzjoni baxxa, għandhom 
jibbenefikaw minn spejjeż raġonevoli tal-
konnessjoni. Dan sabiex ikun żgurat li ma 
jkunux żvantaġġati meta mqabbla ma’ 
produtturi li jinsabu f’zoni aktar ċentrali, 
aktar industrijalizzati u b’densità ogħla 
ta’ popolazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-test tal-proposta tal-Kummisjoni jenfasizza li l-ispejjeż tal-konnessjoni għal mas-sistema 
tad-distribuzzjoni trid tkun ‘trasparenti’ u ‘mhux diskriminatorja’. Dan il-punt huwa ċar, iżda 
jista’ jkun hemm problemi jekk ikun hemm interpretazzjoni żbaljata tal-prinċipju ta’ ‘mhux 
diskriminatorja’. Il-projbizzjoni tal-politiki kollha li mhumiex immirati sabiex iżommu 
kundizzjoni kummerċjali indaqs se tfisser nuqqas ta' kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet speċjali ta' 
komunitajiet iżolati.

Emenda 252
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) L-amministrazzjoni responsabbli 
mis-superviżjoni tal-awtorizzazzjoni, iċ-
ċertifikazzjoni u l-għoti ta’ liċenzji ta’ l-
impjanti ta’ enerġija rinnovabbli għandha 
tkun oġġettiva, trasparenti, mhux 
diskriminatorja u proporzjonata meta 
tiddeċiedi dwar proġetti speċifiċi. 
Kwalunkwe abbuż jew piż li jinħoloq 
b’mod artifiċjali għall-enerġija 
rinnovabbli bħall-klassifikazzjoni ta’ 
proġetti ta’ enerġija rinnovabbli bħala 
stallazzjonijiet li jirrappreżentaw riskju 
kbir għas-saħħa għandhom għaldaqstant 
jiġu miċħuda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikun projbiti l-ostakoli amministrattivi żejda għall-iżvilupp ta’ enerġiji li jiġġeddu.
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Emenda 253
Claude Turmes

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.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhemm ebda raġuni għal dan it-tip ta’ premessa.

Emenda 254
Herbert Reul

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’dawn iċ-
ċirkustanzi għandu jkun possibbli li l-
operatur tan-netwerk jintalab jikkunsidra 
jżid il-kapaċità tan-netwerk.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ħafna Stati Membri diġà jippromwovu l-produzzjoni ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli 
permezz ta’ pagamenti fissi “feed-in” imħallsa mill-pubbliku. Fil-każ ta’ l-elettriku, 
pereżempju, dawn il-pagamenti fissi “feed-in” jwasslu għal żidiet fil-prezzijiet. Jekk il-
kumpens issa se jitħallas ukoll biex ikopri każijiet fejn elettriku prodott b’mod addizzjonali 
ma jistax jiddaħħal fis-sistema tad-distribuzzjoni – pereżempju waqt tempesta fil-każ ta’ l-
enerġija mir-riħ – dan ukoll ikompli jżid il-prezz ta’ l-elettriku, iżda ma jservix l-iskop li 
jespandi n-netwerk. 

Emenda 255
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 33 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) L-enerġija prodotta minn impjanti 
tar-riħ offshore li jkunu jinsabu barra l-
ibħra territorjali għandu tkun assenjata 
lill-Istat Membru li man-netwerk tiegħu 
jkunu kollegati l-impjanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri, l-impjanti tar-riħ offshore se jkunu jinsabu barra l-ibħra territorjali. Dawn 
l-impjanti għandhom jitqiesu wkoll.

Emenda 256
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-produzzjoni tal-bijokarburanti
għandha tkun ambjentalment sostenibbli. 
Il-bijokarburanti użati għall-konformità 
mal-miri stabbiliti f’din id-Direttiva, u 
dawk li jibbenefikaw mis-sistemi ta’ 

(34) Il-produzzjoni tal-bijomassa għall-
enerġija għandha tkun ambjentalment u 
soċjalment sostenibbli. Il-bijomassa għal-
enerġija użata għall-konformità mal-miri 
stabbiliti f’din id-Direttiva, u dawk li 
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sostenn nazzjonali, għandhom għalhekk 
iwettqu l-kriterji għas-sostenibbiltà 
ambjentali. 

jibbenefikaw mis-sistemi ta’ sostenn 
nazzjonali, għandhom għalhekk iwettqu l-
kriterji għas-sostenibbiltà ambjentali u 
soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji tas-sostenibilità ambjentali u soċjali għandhom japplikaw għall-applikazzjonijiet 
kollha tal-bijomassa.

Emenda 257
Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-produzzjoni tal-bijokarburanti 
għandha tkun ambjentalment sostenibbli. 
Il-bijokarburanti użati għall-konformità 
mal-miri stabbiliti f’din id-Direttiva, u 
dawk li jibbenefikaw mis-sistemi ta’ 
sostenn nazzjonali, għandhom għalhekk 
iwettqu l-kriterji għas-sostenibbiltà 
ambjentali.

(34) Il-produzzjoni tal-bijokarburanti 
għandha tkun ambjentalment sostenibbli u 
tirrispetta l-liġijiet tax-xogħol. Il-
bijokarburanti użati għall-konformità mal-
miri stabbiliti f’din id-Direttiva, u dawk li 
jibbenefikaw mis-sistemi ta’ sostenn 
nazzjonali, għandhom għalhekk iwettqu l-
kriterji għas-sostenibbiltà ambjentali u 
jikkonformaw mal-konvenzjonijiet tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol dwar id-drittijiet tal-ħaddiema u l-
kundizzjonijiet tal-ħaddiema.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-konformità mal-liġijiet tax-xogħol għandha tkun kriterju essenzjali, fuq l-istess livell mas-
sostenibilità ambjentali, u għandu tkun verifikata r-ratifika u l-implimentazzjoni ta’ l-
istandards ewlenin tax-xogħol stipulati mill-ILO. 
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Emenda 258
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-produzzjoni tal-bijokarburanti
għandha tkun ambjentalment sostenibbli. 
Il-bijokarburanti użati għall-konformità 
mal-miri stabbiliti f’din id-Direttiva, u 
dawk li jibbenefikaw mis-sistemi ta’ 
sostenn nazzjonali, għandhom għalhekk 
iwettqu l-kriterji għas-sostenibbiltà 
ambjentali.

(34) Il-produzzjoni tal-bijomassa għandha 
tkun ambjentalment sostenibbli. Il-
bijomassa użata għall-konformità mal-miri 
stabbiliti f’din id-Direttiva, u dawk li 
jibbenefikaw mis-sistemi ta’ sostenn 
nazzjonali, għandhom għalhekk iwettqu l-
kriterji għas-sostenibbiltà ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalfejn huma l-bijokarburanti u l-bijolikwidi biss li għandhom ikunu ambjentalment 
sostenibbli, u mhux il-bijomassa l-oħra wkoll?

Emenda 259
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-produzzjoni tal-bijokarburanti 
għandha tkun ambjentalment sostenibbli. 
Il-bijokarburanti użati għall-konformità 
mal-miri stabbiliti f’din id-Direttiva, u 
dawk li jibbenefikaw mis-sistemi ta’ 
sostenn nazzjonali, għandhom għalhekk 
iwettqu l-kriterji għas-sostenibbiltà 
ambjentali. 

(34) Il-produzzjoni tal-bijokarburanti 
għandha tkun ambjentalment sostenibbli. 
Il-bijokarburanti użati għall-konformità 
mal-miri stabbiliti f’din id-Direttiva, u 
dawk li jibbenefikaw mis-sistemi ta’ 
sostenn nazzjonali, għandhom għalhekk 
iwettqu l-kriterji għas-sostenibbiltà 
ambjentali u soċjali. 

Or. en
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