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Emenda 1030
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness I – parti B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B. Trajettorju indikattiv imħassar 
It-trajettorju indikattiv msemmi fl-
Artikolu 3(2) għandu jirrispetta l-ishma li 
ġejjin fir-rigward ta' enerġija minn sorsi 
rinnovabbli:
S2005 + 0.25 (S2020 – S2005), bħala 
medja għall-perjodu ta’ sentejn 2011 sa 
2012; 
S2005 + 0.35 (S2020 – S2005), bħala 
medja għall-perjodu ta’ sentejn 2013 sa 
2014; 
S2005 + 0.45 (S2020 – S2005), bħala 
medja għall-perjodu ta’ sentejn 2015 sa 
2016;  kif ukoll
S2005 + 0.65 (S2020 – S2005), bħala 
medja għall-perjodu ta’ sentejn 2017 sa 
2018,
fejn
S2005 = is-sehem ta’ dak l-Istat Membru 
fl-2005 kif indikat fit-tabella fil-Parti A,
kif ukoll
S2005 = is-sehem ta’ dak l-Istat Membru 
fl-2020 kif indikat fit-tabella fil-Parti A.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan għandu jkun inqas, u mhux aktar, burokrazija.
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Emenda 1031
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness I – parti B – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B. Trajettorju indikattiv B. Trajettorju mandatorju

Or. en

Emenda 1032
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness I – parti B – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B. Trajettorju indikattiv B. Trajettorju ta' mira intermedja 
mandatorja

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li jintlaħqu l-miri globali tal-KE u tal-Istati Membri għall-2020, jeħtieġ li 
jiġu adottati wkoll miri intermedji mandatorji. It-trajettorju propost skont dan l-Anness IB 
jibda minn punt baxx ħafna u jħalli l-akbar żieda ta’ enerġija rinnovabbli għall-aħħar ftit 
snin qabel l-2020. Jekk l-Istati Membri ma jimxux skont dawn l-indikazzjonijiet, ikun diffiċli 
ħafna li jilħqu l-mira tagħhom tal-2020. Għaldaqstant dan it-trajettorju għandu jitqies bħala 
l-minimu assolut li huwa meħtieġ.

Emenda 1033
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness I – parti B – fażi introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trajettorju indikattiv msemmi fl-Artikolu 
3(2) għandu jirrispetta l-ishma li ġejjin fir-

It-trajettorju mandatorju msemmi fl-
Artikolu 3(2) għandu jirrispetta l-ishma li 
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rigward ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli: ġejjin fir-rigward ta' enerġija minn sorsi 
rinnovabbli:

Or. en

Emenda 1034
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness II – Regola ta’ normalizzazzjoni 
għal ikkalkular ta’ elettriku ġġenerat mill-
idroenerġija.

imħassar

Ir-regola li ġejja għandha tkun applikata 
għall-fini ta’ kalkolu ta’ elettriku 
ġġenerat mill- idroenerġija fi Stat 
Membru partikolari:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

fejn
N = is-sena ta' referenza;
QN(norm) = elettriku normalizzat 
iġġenerat mill-impjanti kollha ta’ l-
idroenerġija ta’ Stat Membru fis-sena N, 
għal finijiet ta’ kontabilità;
Qi = il-kwantità ta’ elettriku attwalment 
iġġenerata fis-sena i mill-impjanti kollha 
ta’ l-Istat Membru, imkejla f’GWh; 
Ci = il-kwantità ta' kapaċità stallata ta' l-
impjanti kollha ta' l-Istat Membru fis-
sena i, imkejla f'MW.

Or. en
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Emenda 1035
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness II – parti ġdida li trid tiżdied fl-aħħar tal-anness

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-istatistika miġbura (run-off 
statistics)tkun magħrufa, l-elettriku 
ġġenerat jista' jiġi kkalkulat bl-għajnuna 
tal-koeffiċjenti miġbura għal dawn l-
aħħar 15-il sena waqt li jintużaw il-
formoli li ġejjin: 
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * żmien
fejn
QE’ = elettriku ġġenerat
Hm = il-waqgħa medja (average drop)
Vm = ir-rata medja tal-ilma (average 
throughflow)
g = gravità kostanti
ρ = densità
η = effiċjenza
Għall-stallazzjonijiet tal-idroenerġija 
żgħar isir stħarriġ żgħir. F'dan il-każ ir-
rapport annwali dwar l-elettriku 
attwalment iġġenerat ikun biżżejjed.
L-elettriku addizzjonali ġġenerat ikun 
ikkalkulat permezz ta' żieda perċentwali 
fil-varjabbli kkonċernati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regola ta' normalizzazzjoni għall-idroenerġija teħtieġ tkun aktar kompleta, għaliex il-
ġenerazzjoni tal-idroenerġija minn impjanti ġodda ma tistax titkejjel jekk l-analiżi dettaljata 
tal-varjazzjonijet (+/- 10 %) tkun baxxa wisq. Jekk il-ġenerazzjoni annwali tal-elettriku ta' 
impjant tiżdied meta l-kapaċità massima ma tiżdiedx, il-ġenerazzjoni addizzjonali tal-elettriku 
ma tistax tkun meqjusa sew qabel 15-il sena wara. Jekk jiġri bil-maqlub, is-sehem tar-RES 
jiżdied b'mod inaċċettabbli u jonqos biss bil-mod fil-15-il sena ta' wara.
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Emenda 1036
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness II a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IIa
Ir-regola ta' normalizzazzjoni biex ikun 
ikkalkulat l-elettriku mill-qawwa tar-riħ

Biex ikun ikkalkulat l-elettriku ġġenerat 
mill-qawwa tar-riħ fi Stat Membru 
partikolari, għandha tkun applikata r-
regola ta' normalizzazzjoni li ġejja:

fejn
N = sena ta' referenza
QN(norm) = kwantità normalizzata ta' 
elettriku ġġenerat mill-impjanti kollha li 
jiffunzjonaw bil-qawwa tar-riħ tal-Istat 
Membru fis-Sena N, għal finijiet ta’ 
kalkolu;
Qi = kwantità ta' elettriku attwalment 
iġġenerat mill-impjanti kollha tal-enerġija 
tal-Istat Membru fis-Sena i, imkejjel 
b'GWh;
Ci = il-kapaċità stallata tal-impjanti 
kollha tal-Istat Membru fis-Sena i, 
imkejla f'MW.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħall-idroenerġija, l-enerġija mir-riħ tista' wkoll ikollha varjazzjonijiet f'diversi snin. 
Għalhekk il-produzzjoni tar-riħ għandha tkun normalizzata sabiex il-miri intermedji minimi 
fl-UE kollha jkunu komparabbli.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Emenda 1037
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Anness IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni tal-istallaturi regolata fl-Anness IV mhix meħtieġa għaliex tista' ssir 
referenza għad-Direttiva 2005/36/KE u aktar regoli jfissru biss burokrazija żejda.

Emenda 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Anness IV – fażi introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji msemmija fl-Artikolu 13(3) 
għandhom ikunu kif ġej:

Il-kriterji li ġejjin għandhom japplikaw 
biss għal skemi ta' ċertifikazzjoni skont l-
Artikolu 13(3):

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni tal-istallaturi regolata fl-Anness IV hi meħtieġa biss jekk ma jkunx hemm 
skemi ta' kwalifiki vokazzjonali fl-Istat Membru.
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Emenda 1039
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness IV – fażi introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji msemmija fl-Artikolu 13(3) 
għandhom ikunu kif ġej:

Il-kriterji li ġejjin għandhom japplikaw 
biss għal skemi ta' ċertifikazzjoni skont l-
Artikolu 13(3):

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni tal-istallaturi regolata fl-Anness IV hi meħtieġa biss jekk ma jkunx hemm 
skemi ta' kwalifiki vokazzjonali fl-Istat Membru. Fil-fehma tal-operaturi, minbarra l-fatt li 
dawn il-kwalifiki jesiġu sew f'dak li hu kontenut u ħin, aktar ċertifikazzjoni obbligatorja 
twassal biss għal tfixkil burokratiku addizzjonali bla bżonn.  Fejn il-kwalifiki u l-aġġornament 
tagħhom ikunu meħtieġa dawn jistgħu jiġu pprovduti minn taħriġ mill-ġdid volontarju fuq il-
post tax-xogħol.

Emenda 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Anness IV – fażi introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji msemmija fl-Artikolu 13(3) 
għandhom ikunu kif ġej:

Il-kriterji li ġejjin għandhom japplikaw 
biss għal skemi ta' ċertifikazzjoni skont l-
Artikolu 13(3):

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni tal-istallaturi regolata fl-Anness IV hi meħtieġa biss jekk ma jkunx hemm 
skemi ta' kwalifiki vokazzjonali fl-Istat Membru. Fil-fehma tal-operaturi, minbarra l-fatt li 
dawn il-kwalifiki jesiġu sew f'dak li hu kontenut u ħin, aktar ċertifikazzjoni obbligatorja 
twassal biss għal tfixkil burokratiku addizzjonali bla bżonn.  Fejn il-kwalifiki u l-aġġornament 
tagħhom ikunu meħtieġa dawn jistgħu jiġu pprovduti minn taħriġ mill-ġdid volontarju fuq il-
post tax-xogħol.
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Emenda 1041
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proċess ta’ ċertifikazzjoni għandu 
jkun trasparenti u definit b’mod ċar mill-
Istat Membru jew mill-korp 
amministrattiv li huma jaħtru.

1. Il-proċess ta’ ċertifikazzjoni għandu 
jkun trasparenti u definit b’mod ċar minn 
entità ta' ċertifikazzjoni maħtura u 
akkreditata mill-Istati Membri (skont l-
EN ISO 17024).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni tal-persunal skont l-EN ISO 17024 tassigura taħriġ aġġornat kontinwu 
(żviluppi ġodda ta' teknoloġija jew regoli u regolamenti jistgħu jkunu faċilment implimentati).  
Barra minn hekk, l-akkreditazzjoni tal-EN ISO tassigura regoli ċari sabiex it-taħriġ, il-
kwalifiki u l-ħiliet ikunu komparabbli fl-Ewropa kollha.

Dan il-metodu jippermetti r-rikonoxximent reċiproku tal-ħiliet fost l-Istati Membri.

Emenda 1042
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proċess ta’ ċertifikazzjoni għandu 
jkun trasparenti u definit b’mod ċar mill-
Istat Membru jew mill-korp 
amministrattiv li huma jaħtru.

1. Il-proċess ta’ ċertifikazzjoni għandu 
jkun trasparenti u definit b’mod ċar minn 
entità ta' ċertifikazzjoni maħtura u 
akkreditata mill-Istati Membri (skont l-
EN ISO 17024).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni tal-persunal skont l-EN ISO 17024 tassigura taħriġ aġġornat kontinwu 
(żviluppi ġodda ta' teknoloġija jew regoli u regolamenti jistgħu jkunu faċilment implimentati).  
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Barra minn hekk, l-akkreditazzjoni tal-EN ISO tassigura regoli ċari sabiex it-taħriġ, il-
kwalifiki u l-ħiliet ikunu komparabbli fl-Ewropa kollha.

Emenda 1043
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stallaturi ta’ bijomassa, ta’ pompi tas-
sħana u ta’ sistemi fotovoltajċi solari u 
termali solari għandhom ikunu ċċertifikati 
minn programm ta’ taħriġ jew minn 
fornitur tat-taħriġ akkreditati.

2. Stallaturi ta’ bijomassa, ta’ pompi tas-
sħana, ta' sistemi ġeotermali baxxi u ta’ 
sistemi fotovoltajċi solari u termali solari 
għandu jkollhom l-opportunità li jkunu 
ċċertifikati minn organizzazzjoni 
indipendenti ta' ċertifikazzjoni. Iċ-
ċertifikazzjoni għandha tingħata lill-
istallatur wara li jsir eżami kemm 
teoretiku kif ukoll prattiku. L-istallatur 
għandu jkollu l-ħiliet meħtieġa biex 
jistalla t-tagħmir u s-sistemi rilevanti li 
jilħqu l-ħtiġijiet ta’ prestazzjoni u ta' 
affidabilità tal-klijent, li jinkludu sengħa 
ta’ kwalità, u jikkonformaw mal-kodiċijiet 
u l-istandards applikabbli kollha, inklużi 
l-ittikkettar tal-enerġija u l-eko-ttikkettar. 
L-eżami għandu jinkludi evalwazzjoni 
prattika ta’ stallazzjoni tajba ta’ bojlers u 
stufi tal-bijomassa, pompi tas-sħana, 
stallazzjonijiet ta’ sistemi fotovoltajċi 
solari u termali solari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti ferm li tkun garantita l-kwalità tal-istallazzjoni.
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Emenda 1044
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stallaturi ta’ bijomassa, ta’ pompi tas-
sħana u ta’ sistemi fotovoltajċi solari u 
termali solari għandhom ikunu ċċertifikati 
minn programm ta’ taħriġ jew minn 
fornitur tat-taħriġ akkreditati.

2. Stallaturi ta’ bijomassa, ta’ pompi tas-
sħana u ta’ sistemi fotovoltajċi solari u 
termali solari kif ukoll stallaturi ta' 
kolletturi tas-sħana orizzontali u vertikali 
(i.e. kumpaniji tat-tħaffir u tal-
kostruzzjoni) għandhom ikunu ċċertifikati 
minn entità ta' ċertifikazzjoni akkreditata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni tal-persunal skont l-EN ISO 17024 tassigura taħriġ aġġornat kontinwu 
(żviluppi ġodda ta' teknoloġija jew regoli u regolamenti jistgħu jkunu faċilment implimentati).  
Barra minn hekk, l-akkreditazzjoni tal-EN ISO tassigura regoli ċari sabiex it-taħriġ, il-
kwalifiki u l-ħiliet ikunu komparabbli fl-Ewropa kollha.

Dan il-metodu jippermetti r-rikonoxximent reċiproku tal-ħiliet fost l-Istati Membri.

○Emenda 1045
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stallaturi ta’ bijomassa, ta’ pompi tas-
sħana u ta’ sistemi fotovoltajċi solari u 
termali solari għandhom ikunu ċċertifikati 
minn programm ta’ taħriġ jew minn 
fornitur tat-taħriġ akkreditati.

2. Stallaturi ta’ bijomassa, ta’ pompi tas-
sħana u ta’ sistemi fotovoltajċi solari u 
termali solari kif ukoll stallaturi ta' 
kolletturi tas-sħana orizzontali u vertikali 
(i.e. kumpaniji tat-tħaffir u tal-
kostruzzjoni) għandhom ikunu ċċertifikati 
minn entità ta' ċertifikazzjoni akkreditata.

Or. en



AM\732231MT.doc 13/72 PE409.503v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni tal-persunal skont l-EN ISO 17024 tassigura taħriġ aġġornat kontinwu 
(żviluppi ġodda ta' teknoloġija jew regoli u regolamenti jistgħu jkunu faċilment implimentati).  
Barra minn hekk, l-akkreditazzjoni tal-EN ISO tassigura regoli ċari sabiex it-taħriġ, il-
kwalifiki u l-ħiliet ikunu komparabbli fl-Ewropa kollha. Il-pożizzjoni konġunta tal-EHPA u 
tal-EPEE dwar id-Direttiva RES paġna 5 minn 5. Dan il-metodu jippermetti r-rikonoxximent 
reċiproku tal-ħiliet fost l-Istati Membri.

Emenda 1046
Philippe Busquin

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stallaturi ta’ bijomassa, ta’ pompi tas-
sħana u ta’ sistemi fotovoltajċi solari u 
termali solari għandhom ikunu ċċertifikati 
minn programm ta’ taħriġ jew minn 
fornitur tat-taħriġ akkreditati.

2. Stallaturi ta’ bijomassa, ta’ pompi tas-
sħana, ta' sistemi ġeotermali baxxi u ta’ 
sistemi fotovoltajċi solari u termali solari 
għandhom ikunu ċċertifikati minn 
programm ta’ taħriġ jew minn fornitur tat-
taħriġ akkreditati.

Or. en

Emenda 1047
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stallaturi ta’ bijomassa, ta’ pompi tas-
sħana u ta’ sistemi fotovoltajċi solari u 
termali solari għandhom ikunu ċċertifikati 
minn programm ta’ taħriġ jew minn 
fornitur tat-taħriġ akkreditati.

2. Stallaturi ta’ bijomassa, ta’ pompi tas-
sħana, ta' sistemi ġeotermali baxxi u ta’ 
sistemi fotovoltajċi solari u termali solari 
għandhom ikunu ċċertifikati minn 
programm ta’ taħriġ jew minn fornitur tat-
taħriġ akkreditati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' ċertifikazzjoni u l-programmi ta' akkreditazzjoni għandhom jagħmlu differenza 
bejn pompi tas-sħana u stallaturi ġeotermali baxxi, għaliex huma affiljati ma'
organizzazzjonijiet professjonali differenti sew minn xulxin u diffiċli li persuna jew kumpanija 
waħda jkollha kwalifiki differenti kollha. Għandu jkun hemm kriterji speċifiċi għaċ-
ċertifikazzjoni ta' stallaturi ta' sistemi ġeotermali baxxi. 

Emenda 1048
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun 
speċifika għat-teknoloġija jew l-
applikazzjoni relattiva: bojlers tal-
biomassa fuq skala żgħira u stufi, sistemi 
fotovoltajċi solari, sistemi termali solari, 
sistemi geotermali baxxi u pompi tas-
sħana.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli huma differenti. Għalhekk, għandhom ikunu żviluppati 
skemi ta' ċertifikazzjoni speċifika għal kull teknoloġija.

Emenda 1049
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Iċ-ċertifikazzjoni ta' stallatur għandha 
tkun limitata biż-żmien bl-istess mod kif 
previst għall-proċeduri ta' ċertifikazzjoni 
għal stallaturi ta' tagħmir ordinarju għat-
tisħin, jew fil-każ tas-sistema fotovaltajka, 
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ta' tagħmir ordinarju tal-elettriku.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu evitati ostakli bla bżonn għall-iżvilupp tal-elettriku minn sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, il-limiti ta' żmien taċ-ċertifikazzjoni m'għandhomx ikunu aktar stretti minn dawk 
għat-tagħmir konvenzjonali tal-elettriku.

Emenda 1050
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafi 3-10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-akkreditazzjoni tal-programm ta’ 
taħriġ jew tal-fornitur għandha ssir mill-
Istati Membri jew mill-korpi 
amministrattivi li huma jaħtru. Il-korp ta’ 
akkreditazzjoni għandu jiżgura li l-
programm ta’ taħriġ offrut mill-fornitur 
tat-taħriġ għandu kontinwità u kopertura 
reġjonali jew nazzjonali. Il-fornitur tat-
taħriġ għandu jkollu faċilitajiet tekniċi 
adegwati biex jipprovdi taħriġ prattiku. Il-
fornitur tat-taħriġ għandu joffri wkoll 
b’żieda mat-taħriġ bażiku, korsijiet iqsar 
ta’ aġġornament dwar argumenti topiċi, 
inkluż fuq teknoloġiji ġodda, biex 
jippermetti t-tagħlim tul il-ħajja fil-qasam 
ta’ l-istallazzjonijiet. Il-fornitur tat-taħriġ 
jista’ jkun il-manifattur tat-tagħmir jew 
tas-sistema, istituti jew assoċjazzjonijiet.

imħassar

4. Programmi ta’ taħriġ akkreditati 
għandhom ikunu offruti lil stallaturi 
b’esperjenza tax-xogħol, li għamlu, jew li 
qed jagħmlu, it-tip ta’ taħriġ li ġej: 
a) fil-każ ta’ stallaturi ta’ bojlers u stufi 
tal-bijomassa: taħriġ bħala plamer, fitter 
tal-pajpijiet, inġinier tas-sħana jew 
tekniku ta’ tagħmir sanitarju jew ta’ 
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tisħin jew ta’ tkessiħ bħala prerekwiżit. 
b) fil-każ ta’ stallaturi tal-pompi tas-
sħana: taħriġ bħala plamer jew inġinier 
tas-sistemi tat-tkessiħ u jkollu ħiliet bażiċi 
fl-elettriku u s-sistemi ta’ l-ilma (qtugħ ta’ 
pajpijiet, issaldjar ta’ ġonot tal-pajpijiet, 
inkullar ta’ ġonot tal-pajpijiet, tqegħid ta’ 
iżolant, issiġillar ta’ fittings, ittestjar
għan-nixxijiet u stallazzjoni ta’ sistemi ta’ 
tisħin u tkessiħ) bħala prerekwiżit,
c) fil-każ ta’ stallatur ta’ sistemi 
fotovoltajċi solari u termali solari: taħriġ 
bħala plamer, elettriċista, u jkollu ħiliet 
dwar sistemi ta’ l-ilma, elettriċi u ta’ 
tisqif; inkluż għarfien fl-issaldjar ta’ 
ġonot tal-pajpijiet, l-inkullar ta’ ġonot tal-
pajpijiet, issiġillar ta’ fittings, ittestjar 
għan-nixxijiet fis-sistemi ta’ l-ilma, l-
abbiltà li jgħaddi sistemi ta’ wajers, 
familjarità mal-materjali bażiċi tas-soqfa, 
metodi ta’ ifflaxxjar u ssiġillar bħala 
prerekwiżit; jew 
d) skema ta’ taħriġ vokazzjonali biex 
tipprovdi stallatur bil-ħiliet adegwati li 
jikkorrispondu għal 3 snin edukazzjoni 
fil-ħiliet imsemmija fil-punt (a), (b) jew 
(c) inklużi kemm it-tagħlim fil-klassi kif 
ukoll fuq il-post tax-xogħol. 
5. It-taħriġ li jwassal għaċ-ċertifikazzjoni 
ta’ stallatur għandu jinkludi partijiet 
kemm teoretiċi kif ukoll prattiċi. Fi tmiem 
it-taħriġ, l-istallatur għandu jkollu l-ħiliet 
meħtieġa biex jistalla t-tagħmir u s-
sistemi rilevanti biex jilħqu l-ħtiġijiet ta’ 
prestazzjoni u affidabbiltà tal-klijent, 
jinkludi sengħa ta’ kwalità, u jikkonforma 
mal-kodiċijiet u standards applikabbli 
kollha, inklużi tikkettar ta’ l-enerġija u l-
eko-tikkettar.
6. Il-parti teoretika tat-taħriġ ta’ l-
istallatur ta’ stufi u bojlers tal-bijomassa 
għandha tkopri s-sitwazzjoni fis-suq tal-
bijomassa, aspetti ekoloġiċi, karburanti 
tal-bijomassa, loġistika, liġijiet tal-
kostruzzjoni, protezzjoni min-nirien, 
sussidji, tekniki tal-kombustjoni, sistemi 
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tan-nar, soluzzjonijiet idrawliċi ottimali, 
tqabbil bejn l-ispiża u l-profitt kif ukoll 
disinn, stallazzjoni u manutenzjoni ta’ 
bojlers u stufi tal-bijomassa. It-taħriġ 
għandu jipprovdi wkoll għarfien dwar 
kull standard Ewropew għat-teknoloġija u 
l-karburanti tal-bijomassa, bħal pellets, u 
leġiżlazzjoni nazzjonali u Ewropea 
relatata mal-bijomassa. 
7. Il-parti teoretika tat-taħriġ ta’ l-
istallatur tal-pompa tas-sħana għandha 
tkopri s-sitwazzjoni fis-suq tal-pompa tas-
sħana, riżorsi ġeotermali u temperaturi 
tas-sorsi mill-art ta’ reġjuni differenti, 
identifikazzjoni ta’ ħamrija u blat għal 
konduttività termali, loġistika, liġijiet tal-
kostruzzjoni, regolamenti dwar l-użu ta’ 
riżorsi ġeotermali, fattibiltà ta’ l-użu ta’ 
pompi tas-sħana fil-bini u d-
determinazzjoni ta’ l-aħjar sistema ta’ 
pompa tas-sħana, u għarfien dwar ir-
rekwiżiti tekniċi tagħhom, sigurtà, iffiltrar 
ta’ l-arja, konnessjoni mas-sors ta’ sħana 
u tqassim tas-sistema. It-taħriġ għandu 
jipprovdi wkoll għarfien tajjeb dwar kull 
standard Ewropew għal pompi tas-sħana, 
u leġiżlazzjoni nazzjonali u Ewropea 
rilevanti. L-istallatur għandu juri l-
kompetenzi ewlenin li ġejjin:
a) fehim bażiku tal-prinċipji fiżiċi u ta’ 
operazzjoni tal-pompi tas-sħana, inklużi l-
karatteristiċi taċ-ċirku tal-pompa tas-
sħana: il-kuntest bejn temperaturi baxxi 
tas-sink tas-sħana, temperaturi għoljin 
tas-sors tas-sħana, u l-effiċjenza tas-
sistema, id-determinazzjoni tal-koeffiċjent 
tal-prestazzjoni (COP) u l-fattur tal-
prestazzjoni staġjonali (SPF);
b) fehim bażiku tal-komponenti u l-
funzjoni tagħhom fi ħdan ċirku ta’ pompa 
tas-sħana, inkluż il-kompressur, il-valv ta’ 
espansjoni, l-evaporatur, il-kondensatur, 
tagħmir għall-iffittjar u fittings, żejt 
lubrifikant, refriġerant, superheating jew 
sub-cooling u possibiltajiet ta’ tkessiħ bil-
pompi tas-sħana; 
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c) l-abbiltà li jagħżel u jkejjel il-
komponenti f’sitwazzjonijiet tipiċi ta’ 
stallazzjoni, inkluża d-determinazzjoni tal-
valuri tipiċi tat-tagħbija tas-sħana ta’ bini 
differenti u għal produzzjoni ta’ ilma 
sħun ibbażat fuq il-konsum ta’ enerġija, 
id-determinazzjoni tal-kapaċità tal-pompa 
tas-sħana fuq it-tagħbija tas-sħana għal 
produzzjoni ta’ l-ilma sħun, fuq il-massa 
tal-ħażna tal-bini u fuq il-provvista mhux 
interrotta tal-kurrent; jiddetermina l-
komponent tal-buffer tank u l-volum 
tiegħu u l-integrazzjoni tat-tieni sistema 
ta’ tisħin;
8. Il-parti teoretika tat-taħriġ ta’ l-
istallatur ta’ sistemi fotovoltajċi solari u 
tat-termali solari għandha tkopri s-
sitwazzjoni tas-suq tal-prodotti solari, 
aspetti ekoloġiċi, komponenti, 
karatteristiċi u daqsijiet ta’ sistemi solari, 
għażla ta’ sistemi preċiżi u l-kejl tad-daqs 
tal-komponenti, determinazzjoni tad-
domanda għas-sħana, loġistika, liġijiet 
tal-kostruzzjoni, protezzjoni min-nirien, 
sussidji, tqabbil bejn l-ispiża u l-profitt kif 
ukoll id-disinn, l-istallazzjoni, u l-
manutenzjoni ta’ stallazzjonijiet 
fotovoltajċi solari u termali solari. It-
taħriġ għandu jipprovdi wkoll għarfien 
tajjeb ta’ kull standard Ewropew għat-
teknoloġija, u ċertifikazzjoni bħal Solar 
Keymark, u leġiżlazzjoni nazzjonali u 
Ewropea relatata. L-istallatur għandu juri 
l-kompetenzi ewlenin li ġejjin: 
a) l-abbiltà li jaħdem b’mod sigur bl-użu 
ta’ l-għodda u t-tagħmir meħtieg u li 
jimplimenta kodiċijiet u standards tas-
sigurtà u jidentifika perikli fis-sistema ta’ 
l-ilma, l-elettriku u oħrajn assoċjati ma’ 
stallazzjonijiet solari;
b) l-abbiltà li jidentifika sistemi u 
komponenti speċifiċi tagħhom għal 
sistemi attivi u passivi, inkluż id-disinn 
mekkaniku, u li jiddetermina l-post tal-
komponenti u t-tqassim u l-
konfigurazzjoni tas-sistema; 
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c) l-abbiltà li jiddetermina l-post meħtieġ 
għall-istallazzjoni, l-orjentazzjoni u l-
angolu tas-sistema fotovoltajka solari u 
tal-ħijter ta’ l-ilma, billi jikkunsidra d-
dell, l-aċċess għax-xemx, l-integrità 
strutturali, kemm l-istallazzjoni hija 
xierqa għall-bini jew għall-klima u 
jidentifika metodi ta’ stallazzjoni 
differenti adatti għat-tipi ta’ soqfa u l-
bilanċ tat-tagħmir tas-sistema meħtieġ 
għall-istallazzjoni;
d) b’mod partikolari għas-sistemi 
fotovoltajċi solari, l-abbiltà li jiġi adattat 
id-disinn elettriku, inkluża d-
determinazzjoni tal-kurrenti tad-disinn, 
bl-għażla ta’ kondutturi xierqa u ratings 
għal kull ċirkwit elettriku, li jiddetermina 
d-daqs xieraq, ir-ratings u l-postijiet għat-
tagħmir u s-sottosistemi kollha assoċjati u 
l-għażla ta’ punt ta’ interkonnessjoni 
xieraq.
9. Il-kors ta’ taħriġ għandu jintemm 
b’eżami li jwassal għal ċertifikat. L-eżami 
għandu jinkludi valutazzjoni prattika ta’ 
stallazzjoni tajba ta’ bojlers u stufi tal-
bijomassa, pompi tas-sħana, 
stallazzjonijiet ta’ sistemi fotovoltajċi 
solari u termali solari.
10. Iċ-ċertifikazzjoni ta’ l-istallatur 
għandha tkun limitata fiż-żmien, bil-għan 
li jkun meħtieġ seminar jew attività ta’ 
aġġornament għal ċertifikazzjoni 
kontinwa.

Or. en

Emenda 1051
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-akkreditazzjoni tal-programm ta’ 3. L-assigurazzjoni tal-kwalità tal-
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taħriġ jew tal-fornitur għandha ssir mill-
Istati Membri jew mill-korpi 
amministrattivi li huma jaħtru. Il-korp ta’ 
akkreditazzjoni għandu jiżgura li l-
programm ta’ taħriġ offrut mill-fornitur tat-
taħriġ għandu kontinwità u kopertura 
reġjonali jew nazzjonali. Il-fornitur tat-
taħriġ għandu jkollu faċilitajiet tekniċi 
adegwati biex jipprovdi taħriġ prattiku. Il-
fornitur tat-taħriġ għandu joffri wkoll 
b’żieda mat-taħriġ bażiku, korsijiet iqsar 
ta’ aġġornament dwar argumenti topiċi, 
inkluż fuq teknoloġiji ġodda, biex 
jippermetti t-tagħlim tul il-ħajja fil-qasam 
ta’ l-istallazzjonijiet. Il-fornitur tat-taħriġ 
jista’ jkun il-manifattur tat-tagħmir jew tas-
sistema, istituti jew assoċjazzjonijiet.

programm ta’ taħriġ jew tal-fornitur 
għandha ssir mill-entitajiet ta' 
ċertifikazzjoni. Dawn l-entitajiet 
għandhom jiżguraw li l-programm ta’ 
taħriġ offrut mill-fornitur tat-taħriġ għandu 
kontinwità u kopertura reġjonali jew 
nazzjonali. Il-fornitur tat-taħriġ għandu 
jkollu faċilitajiet tekniċi adegwati biex 
jipprovdi taħriġ prattiku, inkluż tagħmir 
tal-laboratorju jew faċilitajiet 
korrispondenti biex jipprovdi taħriġ 
prattiku. Il-fornitur tat-taħriġ għandu joffri 
wkoll b’żieda mat-taħriġ bażiku, korsijiet 
iqsar ta’ aġġornament dwar argumenti 
topiċi, inkluż fuq teknoloġiji ġodda, biex 
jippermetti t-tagħlim tul il-ħajja fil-qasam 
tal-istallazzjonijiet. Il-fornitur tat-taħriġ 
jista’ jkun il-manifattur tat-tagħmir jew tas-
sistema, istituti jew assoċjazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta' korpi ta' ċertifikazzjoni akkreditati mill-Istati Membri hi faċli u effiċjenti ħafna 
waqt li akkreditazzjoni mitluba minn kull ċentru ta' taħriġ titlob wisq rekwiżiti burokratiċi u 
spejjeż. Dan jimponi piż amministrattiv li jxekkel l-iżvilupp tas-suq tal-enerġiji rinnovabbli.

Emenda 1052
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-akkreditazzjoni tal-programm ta’ 
taħriġ jew tal-fornitur għandha ssir mill-
Istati Membri jew mill-korpi 
amministrattivi li huma jaħtru. Il-korp ta’ 
akkreditazzjoni għandu jiżgura li l-
programm ta’ taħriġ offrut mill-fornitur tat-
taħriġ għandu kontinwità u kopertura 
reġjonali jew nazzjonali. Il-fornitur tat-
taħriġ għandu jkollu faċilitajiet tekniċi 

3. L-assigurazzjoni tal-kwalità tal-
programm ta’ taħriġ jew tal-fornitur 
għandha ssir mill-entitajiet ta' 
ċertifikazzjoni. Dawn l-entitajiet 
għandhom jiżguraw li l-programm ta’ 
taħriġ offrut mill-fornitur tat-taħriġ għandu 
kontinwità u kopertura reġjonali jew 
nazzjonali. Il-fornitur tat-taħriġ għandu 
jkollu faċilitajiet tekniċi adegwati biex 
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adegwati biex jipprovdi taħriġ prattiku. Il-
fornitur tat-taħriġ għandu joffri wkoll 
b’żieda mat-taħriġ bażiku, korsijiet iqsar 
ta’ aġġornament dwar argumenti topiċi, 
inkluż fuq teknoloġiji ġodda, biex 
jippermetti t-tagħlim tul il-ħajja fil-qasam 
ta’ l-istallazzjonijiet. Il-fornitur tat-taħriġ 
jista’ jkun il-manifattur tat-tagħmir jew tas-
sistema, istituti jew assoċjazzjonijiet.

jipprovdi taħriġ prattiku, inkluż tagħmir 
tal-laboratorju jew faċilitajiet 
korrispondenti biex jipprovdi taħriġ 
prattiku. Il-fornitur tat-taħriġ għandu joffri 
wkoll b’żieda mat-taħriġ bażiku, korsijiet 
iqsar ta’ aġġornament dwar argumenti 
topiċi, inkluż fuq teknoloġiji ġodda, biex 
jippermetti t-tagħlim tul il-ħajja fil-qasam 
tal-istallazzjonijiet. Il-fornitur tat-taħriġ 
jista’ jkun il-manifattur tat-tagħmir jew tas-
sistema, istituti jew assoċjazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta' entitajiet  ta' ċertifikazzjoni akkreditati mill-Istati Membri hi faċli u effiċjenti 
ħafna waqt li akkreditazzjoni mitluba minn kull ċentru ta' taħriġ titlob wisq rekwiżiti 
burokratiċi u spejjeż. Dan jimponi piż amministrattiv li jxekkel l-iżvilupp tas-suq tal-enerġiji 
rinnovabbli.

Emenda 1053
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Programmi ta’ taħriġ akkreditati
għandhom ikunu offruti lil stallaturi 
b’esperjenza tax-xogħol, li għamlu, jew li 
qed jagħmlu, it-tip ta’ taħriġ li ġej: 

4. Programmi ta’ taħriġ għandhom ikunu 
offruti lil stallaturi b’esperjenza tax-
xogħol, li għamlu, jew li qed jagħmlu, it-
tip ta’ taħriġ li ġej. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta' entitajiet ta' ċertifikazzjoni akkreditati mill-Istati Membri hi faċli u effiċjenti ħafna 
waqt li akkreditazzjoni mitluba minn kull ċentru ta' taħriġ titlob wisq rekwiżiti burokratiċi u 
spejjeż. Dan jimponi piż amministrattiv li jxekkel l-iżvilupp tas-suq tal-enerġiji rinnovabbli.
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Emenda 1054
Philippe Busquin

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 4 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-każ ta’ stallaturi ta' sistemi 
ġeotermali baxxi: taħriġ lill-persuna li 
tagħmel it-tħaffir jew li tqiegħed il-
pajpijiet u jkollha ħiliet bażiċi ġeoloġiċi 
bħala prerekwiżit;

Or. en

Emenda 1055
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 4 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-każ ta’ stallaturi ta' sistemi 
ġeotermali baxxi: taħriġ lill-persuna li 
tagħmel it-tħaffir jew li tqiegħed il-
pajpijiet u jkollha ħiliet bażiċi ġeoloġiċi 
bħala prerekwiżit;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' ċertifikazzjoni u l-programmi ta' akkreditazzjoni għandhom jagħmlu differenza 
bejn pompi tas-sħana u stallazzjonijiet ġeotermali baxxi, għaliex huma affiljati ma' 
organizzazzjonijiet professjonali differenti sew minn xulxin u diffiċli li persuna jew kumpanija 
waħda jkollha kwalifiki differenti kollha. Għandu jkun hemm kriterji speċifiċi għaċ-
ċertifikazzjoni ta' stallaturi ġeotermali baxxi. 
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Emenda 1056
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-parti teoretika tat-taħriġ ta’ l-istallatur 
tal-pompa tas-sħana għandha tkopri s-
sitwazzjoni fis-suq tal-pompa tas-sħana, 
riżorsi ġeotermali u temperaturi tas-sorsi 
mill-art ta’ reġjuni differenti, 
identifikazzjoni ta’ ħamrija u blat għal 
konduttività termali, loġistika, liġijiet tal-
kostruzzjoni, regolamenti dwar l-użu ta’ 
riżorsi ġeotermali, fattibiltà ta’ l-użu ta’ 
pompi tas-sħana fil-bini u d-
determinazzjoni ta’ l-aħjar sistema ta’ 
pompa tas-sħana, u għarfien dwar ir-
rekwiżiti tekniċi tagħhom, sigurtà, iffiltrar 
ta’ l-arja, konnessjoni mas-sors ta’ sħana u 
tqassim tas-sistema. It-taħriġ għandu 
jipprovdi wkoll għarfien tajjeb dwar kull 
standard Ewropew għal pompi tas-sħana, u 
leġiżlazzjoni nazzjonali u Ewropea 
rilevanti. L-istallatur għandu juri l-
kompetenzi ewlenin li ġejjin:

7. Il-parti teoretika tat-taħriġ tal-istallatur 
tal-pompa tas-sħana għandha tkopri s-
sitwazzjoni fis-suq tal-pompa tas-sħana, 
loġistika, liġijiet tal-kostruzzjoni, 
regolamenti dwar l-użu ta’ riżorsi 
ġeotermali, fattibiltà tal-użu ta’ pompi tas-
sħana fil-bini u d-determinazzjoni tal-aħjar 
sistema ta’ pompa tas-sħana, u għarfien 
dwar ir-rekwiżiti tekniċi tagħhom, sigurtà, 
iffiltrar tal-arja, konnessjoni mas-sors ta’ 
sħana u tqassim tas-sistema. It-taħriġ 
għandu jipprovdi wkoll għarfien tajjeb 
dwar kull standard Ewropew għal pompi 
tas-sħana, u leġiżlazzjoni nazzjonali u 
Ewropea rilevanti. L-istallatur għandu juri 
l-kompetenzi ewlenin li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' ċertifikazzjoni u l-programmi ta' akkreditazzjoni għandhom jagħmlu differenza 
bejn pompi tas-sħana u stallazzjonijiet ġeotermali baxxi, għaliex huma affiljati ma' 
organizzazzjonijiet professjonali differenti sew minn xulxin u diffiċli li persuna jew kumpanija 
waħda jkollha l-kwalifiki differenti kollha. Għandu jkun hemm kriterji speċifiċi għaċ-
ċertifikazzjoni ta' stallaturi ġeotermali baxxi. 
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Emenda 1057
Philippe Busquin

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-parti teoretika tat-taħriġ ta’ l-istallatur 
tal-pompa tas-sħana għandha tkopri s-
sitwazzjoni fis-suq tal-pompa tas-sħana, 
riżorsi ġeotermali u temperaturi tas-sorsi 
mill-art ta’ reġjuni differenti, 
identifikazzjoni ta’ ħamrija u blat għal 
konduttività termali, loġistika, liġijiet tal-
kostruzzjoni, regolamenti dwar l-użu ta’ 
riżorsi ġeotermali, fattibiltà ta’ l-użu ta’ 
pompi tas-sħana fil-bini u d-
determinazzjoni ta’ l-aħjar sistema ta’ 
pompa tas-sħana, u għarfien dwar ir-
rekwiżiti tekniċi tagħhom, sigurtà, iffiltrar 
ta’ l-arja, konnessjoni mas-sors ta’ sħana u 
tqassim tas-sistema. It-taħriġ għandu 
jipprovdi wkoll għarfien tajjeb dwar kull 
standard Ewropew għal pompi tas-sħana, u 
leġiżlazzjoni nazzjonali u Ewropea 
rilevanti. L-istallatur għandu juri l-
kompetenzi ewlenin li ġejjin:

7. Il-parti teoretika tat-taħriġ tal-istallatur 
tal-pompa tas-sħana għandha tkopri s-
sitwazzjoni fis-suq tal-pompa tas-sħana, 
loġistika, liġijiet tal-kostruzzjoni, fattibiltà 
tal-użu ta’ pompi tas-sħana fil-bini u d-
determinazzjoni tal-aħjar sistema ta’ 
pompa tas-sħana, u għarfien dwar ir-
rekwiżiti tekniċi tagħhom, sigurtà, iffiltrar 
tal-arja, konnessjoni mas-sors ta’ sħana u 
tqassim tas-sistema. It-taħriġ għandu 
jipprovdi wkoll għarfien tajjeb dwar kull 
standard Ewropew għal pompi tas-sħana, u 
leġiżlazzjoni nazzjonali u Ewropea 
rilevanti. L-istallatur għandu juri l-
kompetenzi ewlenin li ġejjin:

Or. en

Emenda 1058
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-parti teoretika tat-taħriġ ta' stallatur 
ta' sistema ġeotermali baxxa għandha 
tkopri riżorsi ġeotermali u temperaturi 
tas-sorsi mill-art ta’ reġjuni differenti, 
identifikazzjoni ta’ ħamrija u blat għal 
konduttività termali, regolamenti dwar l-
użu ta’ riżorsi ġeotermali, determinazzjoni 
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tal-aħjar sistema ta’ pompa tas-sħana, 
tqassim tas-sistema, teknoloġiji dwar 
tħaffir, stallazzjoni ta' apparat għat-
trasferiment tas-sħana fil-borehole, bini 
ta' bjar, ittestjar tal-pressjoni, loġistika, 
liġijiet tal-bini, u sikurezza. It-taħriġ 
għandu jipprovdi wkoll għarfien tajjeb 
dwar kull standard Ewropew għal sistema 
ġeotermali baxxa, u leġiżlazzjoni 
nazzjonali u Ewropea rilevanti. L-
istallatur għandu juri l-kompetenzi 
ewlenin li ġejjin:
a) fehim tal-parametri ġeoloġiċi u 
ġeotermali ta' taħt l-art u tagħrif dwar id-
determinazzjoni, in-nomenklatura u l-
identifikazzjoni ta’ tipi ta' ħamrija u blat, 
preparazzjoni ta' rapport dwar il-borehole 
inklużi l-litoloġija, l-ilma ta' taħt l-art, 
eċċ.; tagħrif bażiku ġeoloġiku u 
idroġeoloġiku,
b) familjarità ma' teknoloġija dwar tħaffir 
u skavar differenti, għażla tal-aħjar 
metodu tat-tħaffir, waqt li jitħares l-
ambjent (partikolarment l-ilma ta' taħt l-
art) waqt it-tħaffir,
c) l-abilità li jinstalla apparat ta' 
trasferiment tas-sħana fil-borehole, 
iħalleb(to grout), jimla fejn ikun sar it-
tħaffir (backfilling) jew b'xi mod ieħor 
jikkompleta s-sistema tas-sorsi mill-art, u 
jwettaq testijiet tal-pressjoni; ħiliet biex 
jiwweldja pajpijiet tal-plastik u metodi 
oħra ta' konnessjoni,
d) l-abilità li jibni bjar tal-ilma ta' taħt l-
art, jinstalla pajpijiet, pompi u sistemi ta' 
kontroll relevanti, 
(e) l-abilità li jwettaq dokumentazzjoni 
relevanti inkluż l-identifikazzjoni u d-
disinn ta' postijiet ta' tħaffir (drilling 
locations).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' ċertifikazzjoni u l-programmi ta' akkreditazzjoni għandhom jagħmlu differenza 
bejn pompi tas-sħana u stallazzjonijiet ġeotermali baxxi, għaliex huma affiljati ma' 
organizzazzjonijiet professjonali differenti sew minn xulxin u diffiċli li persuna jew kumpanija 
waħda jkollha kwalifiki differenti kollha. Għandu jkun hemm kriterji speċifiċi għaċ-
ċertifikazzjoni ta' stallaturi ġeotermali baxxi. 

Emenda 1059
Philippe Busquin

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-parti teoretika tat-taħriġ ta' stallatur 
ta' sistemi ġeotermali baxxi għandha 
tkopri riżorsi ġeotermali u temperaturi 
tas-sorsi mill-art ta’ reġjuni differenti, 
identifikazzjoni ta’ ħamrija u blat għal 
konduttività termali,  regolamenti dwar l-
użu ta’ riżorsi ġeotermali, determinazzjoni 
tal-aħjar sistema ta’ pompa tas-sħana, 
tqassim tas-sistema, teknoloġiji dwar 
tħaffir, stallazzjoni ta' apparat għat-
trasferiment tas-sħana fil-borehole, bini 
ta' bjar, ittestjar tal-pressjoni, loġistika, 
liġijiet tal-bini, u sikurezza. It-taħriġ 
għandu jipprovdi wkoll għarfien tajjeb 
dwar kull standard Ewropew għal sistema 
ġeotermali baxxa, u leġiżlazzjoni 
nazzjonali u Ewropea rilevanti. L-
istallatur għandu juri l-kompetenzi 
ewlenin li ġejjin:
a) fehim tal-parametri ġeoloġiċi u 
ġeotermali ta' taħt l-art u tagħrif dwar id-
determinazzjoni, in-nomenklatura u l-
identifikazzjoni ta’ tipi ta' ħamrija u blat, 
preparazzjoni ta' rapport dwar il-borehole 
inklużi l-litoloġija, l-ilma ta' taħt l-art, 
eċċ.; tagħrif bażiku ġeoloġiku u 
idroġeoloġiku,
b) familjarità ma' teknoloġija dwar tħaffir 
u skavar differenti, għażla tal-aħjar 
metodu tat-titqib, waqt li jitħares l-
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ambjent (partikolarment l-ilma ta' taħt l-
art) waqt it-tħaffir,
c) l-abilità li jinstalla apparat ta' 
trasferiment tas-sħana fil-borehole, 
iħalleb(to grout), jimla fejn ikun sar it-
tħaffir (backfilling) jew b'xi mod ieħor 
jikkompleta s-sistema tas-sorsi mill-art, u 
jwettaq testijiet tal-pressjoni; ħiliet biex 
jiwweldja pajpijiet tal-plastiik u metodi 
oħra ta' konnessjoni,
d) l-abilità li jibni bjar tal-ilma ta' taħt l-
art, jinstalla pajpijiet, pompi u sistemi ta' 
kontroll relevanti,
(e) l-abilità li jwettaq dokumentazzjoni 
relevanti inkluż l-identifikazzjoni u d-
disinn ta' postijiet ta' tħaffir (drilling 
locations)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness IV għad-Direttiva li jipprovdi għall-akkreditazzjoni ta' stallaturi, għandu jinkludi 
kriterji speċifiċi biex ikunu ċċertifikati stallaturi ta' apparat ġeotermali baxx. Din għandha 
tkopri l-kategoriji differenti ta' professjonisti li jintervjenu fid-disinn u fl-istallazzjoni ta' 
sistemi ta' tisħin/tkessiħ ġeotermali, tiżgura li dawn ikollhom it-tagħrif meħtieġ biex jipprovdu 
l-aħjar użu ta' dan is-sors ta' enerġija rinnovabbli. Gwida għall-professjonisti kif prevista 
f'din il-proposta għal Direttiva għandha tinkludi l-iżvilupp ta' servizzi ta' informazzjoni on-
line dwar il-potenzjal ġeotermali lokali.

Emenda 1060
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-kors ta’ taħriġ għandu jintemm 
b’eżami li jwassal għal ċertifikat. L-eżami 
għandu jinkludi valutazzjoni prattika ta’ 
stallazzjoni tajba ta’ bojlers u stufi tal-
bijomassa, pompi tas-sħana, stallazzjonijiet 
ta’ sistemi fotovoltajċi solari u termali 

9. Il-kors ta’ taħriġ għandu jintemm 
b’eżami u bi proċess ta' ċertifikazzjoni 
(skont l-EN ISO 17024). L-eżami għandu 
jinkludi l-ittestjar ta' ħiliet prattiċi. Parti  
mir-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni għandha 
tkun il-prova ta' stallazzjoni tajba ta’ 



PE409.503v01-00 28/72 AM\732231MT.doc

MT

solari. bojlers u stufi tal-bijomassa, ta' sistemi ta' 
pompi tas-sħana, stallazzjonijiet ta’ sistemi 
fotovoltajċi solari u termali solari mill-
istallatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu diffiċli li tittestja stallazzjoni reali fuq il-post waqt eżami. Madankollu hu possibbli li 
tittestja l-ħiliet prattiċi fir-rigward tal-identifikazzjoni ta' żbalji ta' stallazzjoni fi 
stallazzjonijiet eżistenti. Din il-parti prattika għandha għalhekk tkun parti mill-eżami. Sabiex 
ikunu evalwati l-ħiliet tal-istallazzjoni, l-istallatur għandu imbagħad jipprovdi dokumenti li 
juru li fir-realtà installa numru ta' sistemi.

Emenda 1061
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness IV – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-kors ta’ taħriġ għandu jintemm 
b’eżami li jwassal għal ċertifikat. L-eżami 
għandu jinkludi valutazzjoni prattika ta’ 
stallazzjoni tajba ta’ bojlers u stufi tal-
bijomassa, pompi tas-sħana, stallazzjonijiet 
ta’ sistemi fotovoltajċi solari u termali 
solari.

9. Il-kors ta’ taħriġ għandu jintemm 
b’eżami u bi proċess ta' ċertifikazzjoni 
(skont l-EN ISO 17024). L-eżami għandu 
jinkludi l-ittestjar ta' ħiliet prattiċi. Parti  
mir-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni għandha 
tkun il-prova ta' stallazzjoni tajba ta’ 
bojlers u stufi tal-bijomassa, ta' sistemi ta' 
pompi tas-sħana, stallazzjonijiet ta’ sistemi 
fotovoltajċi solari u termali solari mill-
istallatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu diffiċli li tittestja stallazzjoni reali fuq il-post waqt eżami. Madankollu hu possibbli li 
tittestja l-ħiliet prattiċi fir-rigward tal-identifikazzjoni ta' żbalji ta' stallazzjoni fi 
stallazzjonijiet eżistenti. Din il-parti prattika għandha għalhekk tkun parti mill-eżami. Sabiex 
ikunu evalwati l-ħiliet tal-istallazzjoni, l-istallatur għandu imbagħad jipprovdi dokumenti li 
juru li fir-realtà installa numru ta' sistemi.
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Emenda 1062
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Anness IV a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IV a
Akkreditazzjoni ta' programmi ta' taħriġ 

jew ta' fornituri ta' taħriġ
Il-kriterji msemmija fl-Artikolu 13(3a 
ġdid) għandhom ikunu kif ġej:
1. L-akkreditazzjoni tal-programm ta’ 
taħriġ jew tal-fornitur għandha ssir mill-
Istati Membri jew mill-entitajiet 
amministrattivi li huma jaħtru. L-entità 
ta’ akkreditazzjoni għandha tiżgura li l-
programm ta’ taħriġ offrut mill-fornitur 
tat-taħriġ għandu l-kontinwità u l-
kopertura reġjonali jew nazzjonali. Il-
fornitur tat-taħriġ għandu jkollu 
faċilitajiet tekniċi adegwati biex jipprovdi 
taħriġ prattiku, inklużi xi tagħmir tal-
laboratorju jew faċilitajiet korrispondenti 
biex jipprovdi taħriġ prattiku. Il-fornitur 
tat-taħriġ għandu joffri wkoll b’żieda mat-
taħriġ bażiku, korsijiet iqsar ta’ 
aġġornament dwar argumenti topiċi, kif 
ukoll dwar teknoloġiji ġodda, biex 
jippermetti t-tagħlim tul il-ħajja fil-qasam 
tal-istallazzjonijiet. Il-fornitur tat-taħriġ 
jista’ jkun il-manifattur tat-tagħmir jew 
tas-sistema, istituti jew assoċjazzjonijiet.
2. Fejn ikun possibbli, programmi ta' 
taħriġ li jissodisfaw il-kriterji msemmija 
fl-Anness IVa (ġdid) għandhom ikunu 
integrati fil-kurrikulum standard tal-
istallaturi.
3. Programmi ta’ taħriġ akkreditati 
għandhom ikunu offruti lil stallaturi 
b’esperjenza tax-xogħol, li għamlu, jew li 
qed jagħmlu, it-tipi ta’ taħriġ li ġej:
a) fil-każ ta’ stallaturi ta’ bojlers u stufi 
tal-bijomassa: taħriġ bħala plamer, fitter 
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tal-pajpijiet, inġinier tat-tisħin jew tekniku 
ta’ tagħmir sanitarju jew ta’ tisħin jew ta’ 
tkessiħ bħala prerekwiżit.
b) fil-każ ta’ stallaturi tal-pompi tas-
sħana: taħriġ bħala plamer jew inġinier 
tas-sistemi tat-tkessiħ u jkollu ħiliet bażiċi 
fl-elettriku u s-sistemi tal-ilma (qtugħ ta’ 
pajpijiet, issaldjar ta’ ġonot tal-pajpijiet, 
inkullar ta’ ġonot tal-pajpijiet, tqegħid ta’ 
iżolant, issiġillar ta’ fittings, ittestjar 
għan-nixxijiet u stallazzjoni ta’ sistemi ta’ 
tisħin u tkessiħ) bħala prerekwiżit;
c) fil-każ ta’ stallaturi ta' sistemi 
ġeotermali baxxi: taħriġ għat-tħaffir jew 
it-tqegħid ta' pajpijiet u b'ħiliet bażiċi 
ġeoloġiċi bħala prerekwiżit;
d) fil-każ ta’ stallaturi ta' sistemi 
fotovoltajċi solari: taħriġ bħala elektrixin, 
u b'ħiliet elettriċi u ta' tisqif, inkluż il-
kapaċità li jgħaddu sistemi ta’ wajers, 
familjarità mal-materjali bażiċi tas-soqfa, 
bħala prerekiwiżit; 
(e) fil-każ ta’ stallaturi ta'  sistemi termali 
solari: taħriġ bħala plamer u b'ħiliet dwar 
sistemi tal-ilma u ta’ tisqif; inkluż 
għarfien fl-issaldjar ta’ ġonot tal-pajpijiet, 
l-inkullar ta’ ġonot tal-pajpijiet, l-
issiġillar ta’ fittings, l-ittestjar għan-
nixxijiet fis-sistemi tal-ilma, l-abbiltà li 
jgħaddu sistemi ta’ wajers, familjarità 
mal-materjali bażiċi tas-soqfa, metodi ta’ 
ifflaxxjar u ssiġillar bħala prerekwiżit: 
jew
(f) skema ta’ taħriġ vokazzjonali biex 
tipprovdi stallatur bil-ħiliet adegwati li 
jikkorrispondu għal 3 snin edukazzjoni 
fil-ħiliet imsemmija fil-punt (a), (b), (c), 
(d) jew (e) inklużi kemm it-tagħlim fil-
klassi kif ukoll fuq il-post tax-xogħol.
4. Il-parti teoretika tat-taħriġ tal-istallatur 
ta’ stufi u bojlers tal-bijomassa għandha 
tkopri s-sitwazzjoni fis-suq tal-bijomassa, 
aspetti ekoloġiċi, karburanti tal-
bijomassa, loġistika, liġijiet tal-
kostruzzjoni, protezzjoni min-nirien, 
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sussidji, tekniki tal-kombustjoni, sistemi 
tan-nar, soluzzjonijiet idrawliċi ottimali, 
tqabbil bejn l-ispiża u l-profitt kif ukoll id-
disinn, l-istallazzjoni u l-manutenzjoni ta’ 
bojlers u stufi tal-bijomassa. It-taħriġ 
għandu jipprovdi wkoll għarfien tajjeb 
dwar kwalunkwe standard Ewropew għat-
teknoloġija u l-karburanti tal-bijomassa, 
bħal pellets, u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
Ewropea relatata mal-bijomassa.
5. Il-parti teoretika tat-taħriġ tal-istallatur 
tal-pompa tas-sħana għandha tkopri s-
sitwazzjoni fis-suq tal-pompa tas-sħana, 
fattibiltà tal-użu ta’ pompi tas-sħana fil-
bini u d-determinazzjoni tal-aħjar sistema 
ta’ pompa tas-sħana, u għarfien dwar ir-
rekwiżiti tekniċi tagħhom, sigurtà, iffiltrar 
tal-arja, konnessjoni mas-sors ta’ sħana u 
tqassim tas-sistema. It-taħriġ għandu 
jipprovdi wkoll għarfien tajjeb dwar 
kwalunkwe standard Ewropew għal 
pompi tas-sħana, u dwar leġiżlazzjoni 
nazzjonali u Ewropea rilevanti. L-
istallatur għandu juri l-kompetenzi 
ewlenin li ġejjin:
a) fehim bażiku tal-prinċipji fiżiċi u ta’ 
operazzjoni tal-pompi tas-sħana, inklużi l-
karatteristiċi taċ-ċirku tal-pompa tas-
sħana: il-kuntest bejn temperaturi baxxi 
tas-sink tas-sħana, temperaturi għoljin 
tas-sors tas-sħana, u l-effiċjenza tas-
sistema, id-determinazzjoni tal-koeffiċjent 
tal-prestazzjoni (COP) u l-fattur tal-
prestazzjoni staġjonali (SPF);
b) fehim bażiku tal-komponenti u l-
funzjoni tagħhom fiċ-ċirku ta’ pompa tas-
sħana, inkluż il-kompressur, il-valv tal-
espansjoni, l-evaporatur, il-kondensatur, 
tagħmir għall-iffittjar u fittings, żejt 
lubrifikant, refriġerant, superheating jew 
sub-cooling u possibiltajiet ta’ tkessiħ bil-
pompi tas-sħana;
c) l-abbiltà li jagħżel u jkejjel il-
komponenti f’sitwazzjonijiet tipiċi ta’ 
stallazzjoni, inkluża d-determinazzjoni tal-
valuri tipiċi tat-tagħbija tas-sħana ta’ bini 



PE409.503v01-00 32/72 AM\732231MT.doc

MT

differenti u għal produzzjoni ta’ ilma 
sħun ibbażat fuq il-konsum tal-enerġija, 
waqt li jiddetermina l-kapaċità tal-pompa 
tas-sħana fuq it-tagħbija tas-sħana għal 
produzzjoni tal-ilma sħun, fuq il-massa 
tal-ħażna tal-bini u fuq il-provvista mhux 
interrotta tal-kurrent; jiddetermina l-
komponent tal-buffer tank u l-volum 
tiegħu u l-integrazzjoni tat-tieni sistema 
ta’ tisħin;
6. Il-parti teoretika tat-taħriġ tal-istallatur 
ta’ sistemi termali solari għandha tkopri 
s-sitwazzjoni tas-suq tal-prodotti solari, 
aspetti ekoloġiċi, komponenti, 
karatteristiċi u daqsijiet ta’ sistemi solari, 
għażla ta’ sistemi preċiżi u l-kejl tad-daqs 
tal-komponenti, determinazzjoni tad-
domanda għas-sħana, loġistika, liġijiet 
tal-kostruzzjoni, protezzjoni min-nirien, 
sussidji, tqabbil bejn l-ispiża u l-profitt kif 
ukoll id-disinn, l-istallazzjoni, u l-
manutenzjoni ta’ stallazzjonijiet termali 
solari. It-taħriġ għandu jipprovdi wkoll 
għarfien tajjeb ta’ kull standard Ewropew 
għat-teknoloġija, u ċ-ċertifikazzjoni bħal 
Solar Keymark, kif ukoll il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u Ewropea relatata. L-
istallatur għandu juri l-kompetenzi 
ewlenin li ġejjin:
a) l-abbiltà li jaħdem b’mod sigur bl-użu 
tal-għodda u t-tagħmir meħtieg u li 
jimplimenta l-kodiċijiet u l-istandards tas-
sikurezza u jidentifika perikli fis-sistema 
tal-ilma, tal-elettriku u perikli oħrajn 
assoċjati ma’ stallazzjonijiet solari;
b) l-abbiltà li jidentifika sistemi u l-
komponenti tagħhom li jkunu speċifiċi 
għal sistemi attivi u passivi, inkluż id-
disinn mekkaniku, u li jiddetermina l-post 
tal-komponenti u t-tqassim u l-
konfigurazzjoni tas-sistema;
c) l-abbiltà li jiddetermina l-post meħtieġ 
għall-istallazzjoni, l-orjentazzjoni u l-
angolu tas-sistema solari, billi jikkunsidra 
d-dell, l-aċċess għax-xemx, l-integrità 
strutturali, kemm l-istallazzjoni hija 
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xierqa għall-bini jew għall-klima u 
jidentifika metodi ta’ stallazzjoni 
differenti adatti għat-tipi ta’ soqfa u l-
bilanċ tat-tagħmir tas-sistema meħtieġ 
għall-istallazzjoni;
7. Il-parti teoretika tat-taħriġ ta' stallatur 
ta' sistema ġeotermali baxxa għandha 
tkopri riżorsi ġeotermali u temperaturi 
tas-sorsi mill-art ta’ reġjuni differenti, 
identifikazzjoni ta’ ħamrija u blat għal 
konduttività termali, regolamenti dwar l-
użu ta’ riżorsi ġeotermali, determinazzjoni 
tal-aħjar sistema ta’ pompa tas-sħana, 
tqassim tas-sistema, teknoloġiji dwar 
tħaffir, stallazzjoni ta' apparat għat-
trasferiment tas-sħana fil-borehole, bini 
ta' bjar, ittestjar tal-pressjoni, loġistika, 
liġijiet tal-bini, u sikurezza. It-taħriġ 
għandu jipprovdi wkoll għarfien tajjeb 
dwar kull standard Ewropew għal sistema 
ġeotermali baxxa, u leġiżlazzjoni 
nazzjonali u Ewropea rilevanti. L-
istallatur għandu juri l-kompetenzi 
ewlenin li ġejjin:
a) fehim tal-parametri ġeoloġiċi u 
ġeotermali ta' taħt l-art u tagħrif dwar id-
determinazzjoni, in-nomenklatura u l-
identifikazzjoni ta’ tipi ta' ħamrija u blat, 
preparazzjoni ta' rapport dwar il-borehole 
inklużi l-litoloġija, l-ilma ta' taħt l-art, 
eċċ.; tagħrif bażiku ġeoloġiku u 
idroġeoloġiku,
b) familjarità ma' teknoloġija dwar tħaffir 
u skavar differenti, għażla tal-aħjar 
metodu tat-tħaffir, waqt li jitħares l-
ambjent (partikolarment l-ilma ta' taħt l-
art) waqt it-tħaffir,
c) l-abbilità li jinstalla apparat ta' 
trasferiment tas-sħana fil-borehole, 
iħalleb(to grout), jimla fejn ikun sar it-
tħaffir (backfilling) jew b'xi mod ieħor 
jikkompleta s-sistema tas-sorsi mill-art, u 
jwettaq testijiet tal-pressjoni; ħiliet biex 
jiwweldja pajpijiet tal-plastik u metodi 
oħra ta' konnessjoni,
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d) l-abbilità li jibni bjar tal-ilma ta' taħt l-
art, jinstalla pajpijiet, pompi u sistemi ta' 
kontroll relevanti,
(e) l-abilità li jwettaq dokumentazzjoni 
relevanti inkluż l-identifikazzjoni u d-
disinn ta' postijiet ta' tħaffir (drilling 
locations)
8. Il-parti teoretika tat-taħriġ tal-istallatur 
ta’ sistemi fotovoltajċi għandha tkopri s-
sitwazzjoni tas-suq tal-prodotti solari, 
aspetti ekoloġiċi, komponenti, 
karatteristiċi u daqsijiet ta’ sistemi solari, 
għażla ta’ sistemi preċiżi u l-kejl tad-daqs 
tal-komponenti, loġistika, liġijiet tal-
kostruzzjoni, protezzjoni min-nirien, 
protezzjoni kontra s-sajjetti, sussidji, 
tqabbil bejn l-ispiża u l-profitt kif ukoll id-
disinn, l-istallazzjoni, u l-manutenzjoni 
ta’ sistemi fotovoltajċi solari. It-taħriġ 
għandu jipprovdi wkoll għarfien tajjeb ta’ 
kull standard Ewropew għat-teknoloġija, 
u ċ-ċertifikazzjoni u dwar il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u Ewropea relatata. L-
istallatur għandu juri l-kompetenzi 
ewlenin li ġejjin:
a) l-abbiltà li jaħdem b’mod sikur bl-użu 
tal-għodda u t-tagħmir meħtieg u li 
jimplimenta kodiċijiet u standards tas-
sikurezza u jidentifika perikli fis-sistema 
tal-ilma, l-elettriku u perikli oħrajn 
assoċjati ma’ stallazzjonijiet solari:
b) l-abbiltà li jidentifika sistemi u 
komponenti tagħhom li jkunu speċifiċi 
għal sistemi attivi u passivi, inkluż id-
disinn mekkaniku, u li jiddetermina l-post 
tal-komponenti u t-tqassim u l-
konfigurazzjoni tas-sistema;
c) l-abbiltà li jiddetermina l-post meħtieġ 
għall-istallazzjoni, billi jikkunsidra d-dell, 
l-aċċess għax-xemx, l-integrità strutturali, 
kemm l-istallazzjoni hija xierqa għall-bini 
jew għall-klima u jidentifika metodi ta’ 
stallazzjoni differenti adatti għat-tipi ta’ 
soqfa u l-bilanċ tat-tagħmir tas-sistema 
meħtieġ għall-istallazzjoni;
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d) l-abbiltà li jadatta d-disinn elettriku, kif 
ukoll jiddetermina l-kurrenti tad-disinn, 
bl-għażla ta’ kondutturi xierqa u ratings 
għal kull ċirkwit elettriku, li jiddetermina 
d-daqs xieraq, ir-ratings u l-postijiet għat-
tagħmir u s-sottosistemi kollha assoċjati u 
l-għażla ta’ punt ta’ interkonnessjoni 
xieraq;
(e) l-abilità li jaħdem b'għodda ta' 
software biex juri l-effiċjenza ekonomika 
tas-sistemi PV; l-abilità li jaħdem f'sistemi 
ta' monitoraġġ kif ukoll li jagħżel tagħmir 
għall-kejl f'sistemi PV;

Or. en

(Din l-emenda tinkludi test tal-proposta tal-Kummissjoni fl-Anness IV, paragrafi 3-10)

Ġustifikazzjoni

Hu xieraq li jkun hemm distinzjoni ċara bejn 'ċertifikazzjoni' u 'akkreditazzjoni'.

Emenda 1063
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness V

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-limitu FAME mhux parametru relevanti biex titjieb il-kwalità tal-arja, m'hemm l-
ebda ġustifikazzjoni evidenti biex ikun regolat FAME bħala parti mill-ispeċifikazzjonijiet tal-
karburant diżil. CEN hi l-entità xierqa biex tistabbilixxi r-rekwiżit tekniku li jindirizza l-
parametri tal-ispeċifikazzjoni 'adatt għal għan' bħal ma hu l-limitu FAME. Aktar milli 
jinħolqu gradi ġodda u separati ta' diżil (Annessi V+VI), il-limitu FAME għandu jkun 
analizzat u rivedut 'il fuq skont l-ispeċifikazzjoni CEN attwali (EN590).
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Emenda 1064
Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Anness V

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom ikunu inklużi fid-direttiva dwar il-bijokarburanti.

Emenda 1065
Gabriele Albertini

Proposta għal direttiva
Anness V

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-karburanti u l-bijokarburanti huma r-responsabilità tas-
CEN, li għandha l-kompitu li tiżviluppahom. Għalhekk id-Direttivi dwar il-Karburanti 
għandha jew tispeċifika l-paramentri b'relevanza ambjentali jew l-ittikkettar meħtieġ għall-
karburanti li ma jikkonformawx mal-istandards CEN EN228 u EN590.
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Emenda 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Anness V

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-limitu FAME mhux parametru relevanti biex titjieb il-kwalità tal-arja, m'hemm l-
ebda ġustifikazzjoni evidenti biex ikun regolat FAME bħala parti mill-ispeċifikazzjonijiet tal-
karburant diżil. CEN hi l-entità xierqa biex tistabbilixxi r-rekwiżit tekniku li jindirizza l-
parametri tal-ispeċifikazzjoni 'adatt għal għan' bħal ma hu l-limitu FAME. Aktar milli 
jinħolqu gradi ġodda u separati ta' diżil (Annessi V+VI), il-limitu FAME għandu jkun 
analizzat u rivedut 'il fuq skont l-ispeċifikazzjoni CEN attwali (EN590).

Emenda 1067
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness V – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Speċifikazzjonijiet għal taħlita ta’ 7% ta’ 
bijodiżil fid-diżil 

Speċifikazzjonijiet għal taħlita ta’ 7% ta’ 
bijodiżil fid-diżil (EN590)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ li l-Anness V jirreferi speċifikament għall-istandard tal-UE dwar id-diżil għad-
diżil konvenzjonali, għaliex dan jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għal taħlita ta' bijodiżil li 
trid tintuża fil-Komunità.
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Emenda 1068
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness V – kolonna 1 – ringiela 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontenut ta’ FAME EN14078 Kontenut ta’ FAME – EN14214

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tispeċifika li l-komponent ta' taħlitiet ta' bijodiżil għandu jkun konformi 
mal-istandard EN14214 għall-bijodiżil, u dan biex jassigura li l-kwistjonijiet dwar il-kwalità 
jkunu indirizzati kif suppost. Ir-referenza għall-EN14078 mhix adatta u għandha għalhekk 
titħassar.

Emenda 1069
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness V – kolonna 1 – ringiela 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Additivazzjoni għall-istabbiltà Additivazzjoni għall-istabbiltà (dwar il-
kontenut pur ta' FAME)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut BHT ta' 1000ppm speċifikat fl-abbozz tad-Direttiva hu relatat mal-kontenut pur ta' 
FAME, mhux mat-taħlita fiha nnifisha. Barra minn hekk, it-tip addittiv speċifikat fl-Anness 
għandu jkun biss rakkomandazzjoni, li tippermetti l-użu ta' addittivi oħra ta' effiċjenza 
komparabbli.
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Emenda 1070
Gabriele Albertini

Proposta għal direttiva
Anness VI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-karburanti u l-bijokarburanti huma r-responsabilità tas-
CEN, li għandha l-kompitu li tiżviluppahom. Għalhekk id-Direttivi dwar il-Karburanti 
għandha jew tispeċifika l-parametri b'relevanza ambjentali jew l-ittikkettar meħtieġ għall-
karburanti li ma jikkonformawx mal-istandards CEN EN228 u EN590.

Emenda 1071
Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Anness VI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom ikunu inklużi fid-direttiva dwar il-bijokarburanti.
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Emenda 1072
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-limitu FAME mhux parametru relevanti biex titjieb il-kwalità tal-arja, m'hemm l-
ebda ġustifikazzjoni evidenti biex ikun regolat FAME bħala parti mill-ispeċifikazzjonijiet tal-
karburant diżil. CEN hi l-entità xierqa biex tistabbilixxi r-rekwiżit tekniku li jindirizza l-
parametri tal-ispeċifikazzjoni 'adatt għal għan' bħal ma hu l-limitu FAME. Aktar milli 
jinħolqu gradi ġodda u separati ta' diżil (Annessi V+VI), il-limitu FAME għandu jkun 
analizzat u rivedut 'il fuq skont l-ispeċifikazzjoni CEN attwali (EN590).

Emenda 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Anness VI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-limitu FAME mhux parametru relevanti biex titjieb il-kwalità tal-arja, m'hemm l-
ebda ġustifikazzjoni evidenti biex ikun regolat FAME bħala parti mill-ispeċifikazzjonijiet tal-
karburant diżil. CEN hi l-entità xierqa biex tistabbilixxi r-rekwiżit tekniku li jindirizza l-
parametri tal-ispeċifikazzjoni 'adatt għal għan' bħal ma hu l-limitu FAME. Aktar milli 
jinħolqu gradi ġodda u separati ta' diżil (Annessi V+VI), il-limitu FAME għandu jkun 
analizzat u rivedut 'il fuq skont l-ispeċifikazzjoni CEN attwali (EN590).
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Emenda 1074
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness VI – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Speċifikazzjonijiet għal taħlita ta’ 10% ta’ 
bijodiżil fid-diżil 

Speċifikazzjonijiet għal taħlita ta’ 10% ta’ 
bijodiżil fid-diżil (EN590)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ li l-Anness V jirreferi speċifikament għall-istandard tal-UE dwar id-diżil għad-
diżil konvenzjonali, għaliex dan jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għal taħlita ta' bijodiżil li 
trid tintuża fil-Komunità.

Emenda 1075
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness VI – kolonna 1 – ringiela 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontenut ta’ FAME EN14078 Kontenut ta’ FAME – EN14214

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tispeċifika li l-komponent ta' taħlitiet ta' bijodiżil għandu jkun konformi 
mal-istandard EN14214 għall-bijodiżil, u dan biex jassigura li l-kwistjonijiet dwar il-kwalità 
jkunu indirizzati kif suppost. Ir-referenza għall-EN14078 mhix adatta u għandha għalhekk 
titħassar.
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Emenda 1076
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness VI – kolonna 3 – ringiela 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

0.2 Bi qbil mal-istandard EN14214

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dwar il-kontenut tal-fosforu, is-CEN għadha qed tiddiskuti l-limiti minimi xierqa għal taħlita 
ta' 10% bijodiżil. L-Anness VI għandu għalhekk iħalli biżżejjed flessibilità sabiex l-industrija 
tkun tista' tadatta skont l-eżitu tad-diskussjonijiet tas-CEN.

Emenda 1077
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness VI – kolonna 3 – ringiela 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

0.05 imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għal indiċi tal-aċtu ta' 0.05 iżid piż bla bżonn għall-produzzjoni ta' taħlitiet ta' 
bijodiżil. Barra minn hekk, dan diġà kopert mir-rekwiżiti tal-istabilità tal-ossidazzjoni.
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Emenda 1078
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness VI – kolonna 3 – ringiela 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20 imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parametru tal-kontenut tal-perossidi mhux relevanti sabiex jistabbilixxi l-
ispeċifikazzjonijiet tat-taħlitiet tal-bijodiżil.

Emenda 1079
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness VI – kolonna 3 – ringiela 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

0.12 imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għal indiċi tal-varjazzjoni tal-aċtu ta' 0.12 iżid piż bla bżonn għall-produzzjoni ta' 
taħlitiet ta' bijodiżil. Dan diġà kopert mir-rekwiżit tal-istabilità tal-ossidazzjoni.

Emenda 1080
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness VI – kolonna 1 – ringiela 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Additivazzjoni għall-istabbiltà Additivazzjoni għall-istabbiltà (dwar il-
kontenut pur ta' FAME)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut BHT ta' 1000ppm speċifikat fl-abbozz tad-Direttiva hu relatat mal-kontenut pur ta'  
FAME, mhux mat-taħlita fiha nnifisha. Barra minn hekk, it-tip addittiv speċifikat fl-Anness 
għandu jkun biss rakkomandazzjoni, li tippermetti l-użu ta' addittivi oħra ta' effiċjenza 
komparabbli.

Emenda 1081
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti A

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness VII parti A mħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kalkoli GHG għandhom ikunu bbażati fuq valuri attwali sabiex tingħata spinta lill-
innovazzjoni għall-aħjar prestazzjoni GHG. Valuri diżaggregati għal stadji differenti jistgħu 
jintużaw skont ċerta kundizzjonijiet.

Emenda 1082
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness VII parti B imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Partikolarment għall-ġenerazzjoni l-ġdida ta' karburanti likwidi mill-bijomassa, il-kalkolu 
GHG għandu jkun ibbażat fuq valuri attwali sabiex jagħti spinta lill-innovazzjoni għall-aħjar 
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prestazzjoni ta' GHG. Li jittwaqqfu valuri awtomatiċi għall-prodotti li ma jkunux disponibbli 
kummerċjalment huwa dibattibbli, jinkoraġġixxi prestazzjoni ħażina u jista' serjament 
jiżgwida lill-konsumaturi u l-linja ta' politika.

Emenda 1083
Lena Ek

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti B - linja 11 a (ġdida)

Emenda

Fischer-Tropsch dizil minn peat sostenibbli 60% 60%

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-peat sostenibbli jista' jiġi pproċessat f'bijodiżil fi proċess simili li jintuża biex isiru 
bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni mill-materjal linjoċellulożiku bħall-injam permezz tal-
gassifikazzjoni u l-proċess Fischer-Tropsch. Jiddependi mit-tip ta' peat u bbażat fuq analizi 
taċ-ċiklu tal-ħajja, l-iffrankar ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra jista' jitla' għal 80% 
meta l-medja tal-iffrankar hi ta' 60%. Is-sostenibilità tal-peat bħala materjal tal-għalf għandu 
jkun żgurat permezz ta' ċertifikazzjoni u peat ċertifikat biss għandu jintuża għall-produzzjoni 
tal-bijodiżil.

Emenda 1084
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti C – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-
produzzjoni u l-użu ta’ karburanti għat-
trasport, bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
għandhom ikunu kkalkulati hekk:

1. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-
produzzjoni u l-użu ta’ karburanti għat-
trasport, bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
għandhom ikunu kkalkulati hekk:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

fejn fejn
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E = emissjonijiet totali mill-użu tal-
karburant;

E = emissjonijiet totali mill-użu tal-
karburant;

eec = emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi;

eec = emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi;

el = emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi;

el  = emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi;

eiluc  = ko-effiċjent ta' riskju ta' 
bijokarburant minn wiċċ tar-raba' 
speċifiku prodott f'reġjuni speċifiċi

ep = emissjonijiet mill-ipproċessar; ep = emissjonijiet mill-ipproċessar;

etd = emissjonijiet minn trasport u 
distribuzzjoni;

etd = emissjonijiet minn trasport u 
distribuzzjoni;

eu = emissjonijiet mill-karburant użat, eu = emissjonijiet mill-karburant użat,
eccs = iffrankar ta’ l-emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u l-iżolament tal-karbonju;

eccs = iffrankar tal-emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u l-iżolament tal-karbonju;

eccr = iffrankar ta’ l-emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u s-sostituzzjoni ta’ 
karbonju; kif ukoll

eccr = iffrankar tal-emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u s-sostituzzjoni ta’ 
karbonju; kif ukoll

eee = iffrankar ta’ emissjonijiet minn 
elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni.

eee = iffrankar ta’ emissjonijiet minn 
elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni.

Emissjonijiet mill-manifattura ta’ 
makkinarju u tagħmir m’għandhomx ikunu 
kkunsidrati.

Emissjonijiet mill-manifattura ta’ 
makkinarju u tagħmir m’għandhomx ikunu 
kkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Studji xjentifiċi reċenti identifikaw bidla fl-użu indirett tal-art bħala l-aktar fattur kritiku biex 
ikun determinat jekk il-bijokarburant iwassalx għal benefiċċji ambjentali jew le. Il-
produzzjoni fuq skala kbira ta' bijokarburant, stimulata minn miri tal-bijokarburant, tista' 
twassal għall-ispustar ta' attivitajiet agrikoli oħra lejn zoni ekoloġikament sensittivi, bħall-
foresti tropikali. Biex ikunu inklużi dawn l-impatti indiretti fil-metodoloġija GHG, għandu 
jkun introdott l-element tar-riskju.
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Emenda 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti C – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-
produzzjoni u l-użu ta’ karburanti għat-
trasport, bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
għandhom ikunu kkalkulati hekk:

1. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-
produzzjoni u l-użu ta’ karburanti għat-
trasport, bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
għandhom ikunu kkalkulati hekk:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee

fejn fejn
E = emissjonijiet totali mill-użu tal-
karburant;

E = emissjonijiet totali mill-użu tal-
karburant;

eec = emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi;

eec = emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi;

el  = emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi;

el  = emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi;

eiluc  = ko-effiċjent ta' riskju ta' 
bijokarburant minn wiċċ tar-raba' 
speċifiku prodott f'reġjuni speċifiċi
esca = iffrankar tal-emissjonijiet minn 
akkumulazzjoni ta' karbonju fil-ħamrija 
permezz ta' ġestjoni aħjar tal-agrikoltura 

ep = emissjonijiet mill-ipproċessar; ep = emissjonijiet mill-ipproċessar;

etd = emissjonijiet minn trasport u 
distribuzzjoni;

etd = emissjonijiet minn trasport u 
distribuzzjoni;

eu = emissjonijiet mill-karburant użat, eu = emissjonijiet mill-karburant użat,
eccs = iffrankar ta’ l-emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u l-iżolament tal-karbonju;

eccs = iffrankar tal-emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u l-iżolament tal-karbonju;

eccr = iffrankar ta’ l-emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u s-sostituzzjoni ta’ 
karbonju;  kif ukoll

eccu = iffrankar tal-emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u l-użu ta’ karbonju; kif 
ukoll

eee = iffrankar ta’ emissjonijiet minn 
elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni.

eee = iffrankar ta’ emissjonijiet minn 
elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni.

Emissjonijiet mill-manifattura ta’ 
makkinarju u tagħmir m’għandhomx ikunu 
kkunsidrati.

Emissjonijiet mill-manifattura ta’ 
makkinarju u tagħmir m’għandhomx ikunu 
kkunsidrati.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Numru dejjem jiżdied ta' studji xjentifiċi reċenti identifikaw bidla fl-użu indirett tal-art 
(magħrufa wkoll bħala 'nixxiegħa' jew 'spustar') bħala l-aktar l-fattur kritiku biex ikun 
determinat jekk il-bijokarburant iwassalx għal benefiċċji ambjentali jew le. Il-produzzjoni fuq 
skala kbira ta' bijokarburant, stimulata minn miri tal-bijokarburant, tista' twassal għall-
ispustar ta' attivitajiet oħra agrikoli lejn zoni ekoloġikament sensittivi, bħall-foresti tropikali. 
Biex ikunu inklużi dawn l-impatti indiretti fil-metodoloġija GHG, għandu jkun introdott l-
element tar-riskju.

Emenda 1086
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti C – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-
produzzjoni u l-użu ta’ karburanti għat-
trasport, bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
għandhom ikunu kkalkulati hekk:

1. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-
produzzjoni u l-użu ta’ karburanti għat-
trasport, bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
għandhom ikunu kkalkulati hekk:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 
fejn

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee 
fejn

E = emissjonijiet totali mill-użu tal-
karburant;

E = emissjonijiet totali mill-użu tal-
karburant;

eec = emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi;

eec = emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi;

el  = emissjonijiet annwalizzati mill-bidliet 
tal-ħażna tal-karbonju kkawzati minn tibdil 
fl-użu ta’ l-art;

el  = emissjonijiet annwalizzati mill-bidliet 
tal-ħażna tal-karbonju kkawzati minn tibdil 
fl-użu tal-art;

eiluc = emissjonijiet annwalizzati mill-
bidliet tal-ħażna tal-karbonju kkawzati 
minn tibdil indirett fl-użu tal-art;
esca = iffrankar tal-emissjonijiet minn 
akkumulazzjoni ta' karbonju fil-ħamrija 
permezz ta' ġestjoni aħjar tal-agrikoltura  

ep = emissjonijiet mill-ipproċessar; ep = emissjonijiet mill-ipproċessar;

etd = emissjonijiet minn trasport u 
distribuzzjoni;

etd = emissjonijiet minn trasport u 
distribuzzjoni;
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eu = emissjonijiet mill-karburant użat, eu = emissjonijiet mill-karburant użat,

eccs  = iffrankar ta’ l-emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u l-iżolament tal-karbonju;
eccr = iffrankar ta’ l-emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u s-sostituzzjoni ta’ 
karbonju;  kif ukoll
eee = iffrankar ta’ emissjonijiet minn 
elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni.

eee = iffrankar ta’ emissjonijiet minn 
elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni.

Emissjonijiet mill-manifattura ta’ 
makkinarju u tagħmir m’għandhomx ikunu 
kkunsidrati.

Emissjonijiet mill-manifattura ta’ 
makkinarju u tagħmir m’għandhomx ikunu 
kkunsidrati.

Or. en

Emenda 1087
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti C – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-
produzzjoni u l-użu ta’ karburanti għat-
trasport, bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
għandhom ikunu kkalkulati hekk:

1. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-
produzzjoni u l-użu ta’ karburanti għat-
trasport, bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
għandhom ikunu kkalkulati hekk:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,

fejn fejn
E = emissjonijiet totali mill-użu tal-
karburant;

= emissjonijiet totali mill-użu tal-
bijokarburant;

eec = emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi;

ec = emissjonijiet mill-kultivazzjoni ta’ 
materji primi;

el  = emissjonijiet annwalizzati mill-bidliet 
tal-ħażna tal-karbonju kkawzati minn tibdil 
fl-użu ta’ l-art;

el  = emissjonijiet annwalizzati mill-bidliet 
tal-ħażna tal-karbonju kkawzati minn tibdil 
fl-użu tal-art;

ep = emissjonijiet mill-ipproċessar; ep = emissjonijiet mill-ipproċessar;
etd = emissjonijiet minn trasport u 
distribuzzjoni;

etd = emissjonijiet minn trasport u 
distribuzzjoni;

eu = emissjonijiet mill-karburant użat,
eccs = iffrankar ta’ l-emissjonijiet mill- eccs = iffrankar tal-emissjonijiet mill-
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akkwiżizzjoni u l-iżolament tal-karbonju; akkwiżizzjoni u l-iżolament tal-karbonju;
eccr = iffrankar ta’ l-emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u s-sostituzzjoni ta’ 
karbonju;  kif ukoll

eccr = iffrankar tal-emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u s-sostituzzjoni ta’ 
karbonju;  kif ukoll

eee = iffrankar ta’ emissjonijiet minn 
elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni.

eee = iffrankar ta’ emissjonijiet minn 
elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni.

Emissjonijiet mill-manifattura ta’ 
makkinarju u tagħmir m’għandhomx ikunu 
kkunsidrati.

Emissjonijiet mill-manifattura ta’ 
makkinarju u tagħmir m’għandhomx ikunu 
kkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva jistabbilixxi kriterji ta' sostenibilità ambjentali 
għall-bijokaruanti u bijolikwidi oħra, u għalhekk ir-referenza għall-fjuwils fossili għandha 
titneħħa. L-emissjoni mill-użu ta' bijokarburanti hi 0, tista' titneħħa wkoll.

Emenda 1088
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti C – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra minn 
karburanti, E, għandhom ikunu espressi 
f’termini ta’ grammi ta’ CO2 ekwivalenti 
kull MJ ta’ karburant, g/MJ. 

2. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra minn 
karburanti, E, għandhom ikunu espressi 
f’termini ta’ grammi ta’ CO2 ekwivalenti 
kull MJ ta’ karburant, g/MJ. Il-valur għal 
kull eiluc se jkun ta' 40gCO2eq/MJ għall-
bijokarburanti kollha magħmula minn 
materja prima li titkabbar fuq art 
agrikola. Dan il-valur se jkun suġġett 
għal reviżjonijiet regolari bbażati fuq l-
aħħar data xjentifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Studji xjentifiċi reċenti identifikaw bidla fl-użu indirett tal-art bħala l-aktar l-fattur kritiku 
biex ikun determinat jekk il-bijokarburant iwassalx għal benefiċċji ambjentali jew le. Il-
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produzzjoni fuq skala kbira ta' bijokarburant, stimulata minn miri tal-bijokarburant, tista' 
twassal għall-ispustar ta' attivitajiet agrikoli oħra lejn zoni ekoloġikament sensittivi, bħall-
foresti tropikali. Biex ikunu inklużi dawn l-impatti indiretti fil-metodoloġija GHG, għandu 
jkun introdott l-element tar-riskju.

Emenda 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti C – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra minn 
karburanti, E, għandhom ikunu espressi 
f’termini ta’ grammi ta’ CO2 ekwivalenti 
kull MJ ta’ karburant, /MJ. 

2. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra minn 
karburanti, E, għandhom ikunu espressi 
f’termini ta’ grammi ta’ CO2 ekwivalenti 
kull MJ ta’ karburant, /MJ. Il-valur għal 
kull eiluc se jkun ta' 40gCO2eq/MJ għall-
bijokarburanti kollha magħmula minn 
materja prima li titkabbar fuq art 
agrikola. Dan il-valur se jkun suġġett 
għal reviżjonijiet regolari bbażati fuq l-
aħħar data xjentifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Impatti indiretti attwalment huma stmati li jammontaw għal 50% ta' emissjonijiet addizzjonali 
għal switchgrass li jitkabbar fl-Istati Uniti fl-għelieqi tal-qamħ u għal 93% għall-etanol 
magħmul mill-qamħ. L-applikazzjoni għall-valur standard ta' 40 gCO2eq/MJ jidher adegwat 
biex jirrifletti dawn l-impatti indiretti sakemm ikun hemm evidenza xjentifika ġdida 
disponibbli.

Emenda 1090
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti C – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’eċċezzjoni għall-paragrafu 2, għal 
karburanti għat-trasport, valuri kkalkulati 

imħassar
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f’termini ta’ g/MJ jistgħu jkunu aġġustati 
biex ikunu kkunsidrati differenzi bejn 
karburanti fix-xogħol utli mwettaq, 
espressi f’termini ta’ km/MJ. Dawn l-
aġġustamenti għandhom isiru biss fejn 
tkun provduta evidenza tad-differenzi 
f’xogħol utli mwettaq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx korrispondenza ta' wieħed għal wieħed bejn il-karburant u l-prestazzjoni tal-użu 
finali tiegħu. Dan joħloq konfużjoni bejn kwistjonijiet ta' karburanti u ta' vettura u jista' 
jwassal għal talbiet suġġettivi u għal għadd doppju. Teħtieġ tiġi ċċarata r-responsabilità. Il-
fornituri tal-karburant huma responsabbli għall-emissjonijiet tal-proċess tat-teħid tal-fjuwil 
mill-bir sat-tank waqt li l-manifatturi tal-vetturi huma responsabbli tal-ġproċess tat-teħid tal-
fjuwil mit-tank sar-rota.

Emenda 1091
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti C – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-gassijiet serra kkunsidrati għall-
għanijiet tal-paragrafu 1 għandhom ikunu 
CO2, N2O u CH4. Għall-fini tal-kalkolu 
ta’ l-ekwivalenza ta’ CO2, dawn il-gassijiet 
għandhom jingħataw valur kif ġej:

5. Il-gassijiet serra kkunsidrati għall-
għanijiet tal-paragrafu 1 għandhom ikunu 
CO2, N2O u CH4. Għall-fini tal-kalkolu 
tal-ekwivalenza ta’ CO2, dawn il-gassijiet 
għandhom jingħataw valur skont il-Linji 
Gwida tal-IPCC 2006 għall-Inventarji 
Nazzjonali dwar il-Gass b'Effett Serra. Ir-
referenza applikabbli għandha tkun l-użu 
attwali tal-art agrikola qabel Jannar 
2008.

CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de
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Ġustifikazzjoni

M'hemmx dettalji la dwar metodu biex jaċċerta l-emissjonijiet tal-N2O li jridu jkunu 
kkunsidrati fil-proċessi tal-produzzjoni kkonċernati u lanqas dwar referenza li trid tkun 
applikata għal dan il-għan. Jeħtieġ tkun stipulata metodoloġija ċara u aċċettata b'mod 
internazzjonali.

Emenda 1092
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti C – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi, eec
għandhom jinkludu emissjonijiet mill-
proċess innifsu ta’ estrazzjoni jew
kultivazzjoni; mill-ġbir ta’ materji primi; 
mill-iskart u n-nixxijiet; u mill-produzzjoni 
ta’ kimiċi jew prodotti użati fl-estrazzjoni 
jew il-kultivazzjoni. Il-qbid tas-CO2 fil-
koltivazzjoni ta’ materja prima għandu jiġi 
eskluż. Tnaqqis ċertifikat ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra mill-fjamma f’sit ta’ 
produzzjoni taż-żejt f’kull parti tad-dinja 
għandu jitnaqqas. Stimi ta’ emissjonijiet 
mill-kultivazzjoni jistgħu jinħadmu fuq l-
użu tal-medji kkalkulati għal żoni 
ġeografiċi iżgħar minn dawk użati fil-
kalkolu tal-valuri awtomatiċi, bħala 
alternattiva għall-użu tal-valuri attwali.

6. Emissjonijiet mill-kultivazzjoni ta’ 
materja prima, ec, għandhom jinkludu 
emissjonijiet mill-proċess innifsu ta’ 
kultivazzjoni: mill-ġbir ta’ materja prima; 
mill-iskart u n-nixxijiet; u mill-produzzjoni 
ta’ kimiċi jew prodotti użati fil-
kultivazzjoni. Il-qbid tas-CO2 fil-
koltivazzjoni ta’ materja prima għandu jiġi 
eskluż. Stimi ta’ emissjonijiet mill-
kultivazzjoni jistgħu jinħadmu fuq l-użu 
tal-medji kkalkulati għal żoni ġeografiċi 
iżgħar minn dawk użati fil-kalkolu tal-
valuri awtomatiċi, bħala alternattiva għall-
użu tal-valuri attwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-direttiva għandha tiffoka fuq il-bijokarburanti u mhux fuq il-fjuwils fossili. Il-fjamma 
mhix relevanti għall-bijokarburanti.
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Emenda 1093
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Anness VII – Parti C – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materji primi, eec, 
għandhom jinkludu emissjonijiet mill-
proċess innifsu ta’ estrazzjoni jew 
kultivazzjoni; mill-ġbir ta’ materji primi; 
mill-iskart u n-nixxijiet; u mill-produzzjoni 
ta’ kimiċi jew prodotti użati fl-estrazzjoni 
jew il-kultivazzjoni. Il-qbid tas-CO2 fil-
koltivazzjoni ta’ materja prima għandu jiġi 
eskluż. Tnaqqis ċertifikat ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra mill-fjamma f’sit ta’ 
produzzjoni taż-żejt f’kull parti tad-dinja 
għandu jitnaqqas. Stimi ta’ emissjonijiet 
mill-kultivazzjoni jistgħu jinħadmu fuq l-
użu tal-medji kkalkulati għal żoni 
ġeografiċi iżgħar minn dawk użati fil-
kalkolu tal-valuri awtomatiċi, bħala 
alternattiva għall-użu tal-valuri attwali.

6. Emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-
kultivazzjoni ta’ materja prima, eec, 
għandhom jinkludu emissjonijiet mill-
proċess innifsu ta’ estrazzjoni jew 
kultivazzjoni; mill-ġbir ta’ materja prima; 
mill-iskart u n-nixxijiet; u mill-produzzjoni 
ta’ kimiċi jew prodotti użati fl-estrazzjoni 
jew il-kultivazzjoni. Il-qbid tas-CO2 fil-
koltivazzjoni ta’ materja prima għandu jiġi 
eskluż. Tnaqqis ċertifikat ta’ emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra mill-fjamma f’sit ta’ 
produzzjoni taż-żejt f’kull parti tad-dinja 
għandu jitnaqqas. Stimi ta’ emissjonijiet 
mill-kultivazzjoni jistgħu jinħadmu fuq l-
użu tal-medji kkalkulati  skont id-data 
pprovduta mill-Panel Intergovernattiv 
dwar il-Bidla fil-Klima  (IPCC), 
partikolarment fir-rigward tal-
emissjonijiet tal-N2O għal żoni ġeografiċi 
iżgħar minn dawk użati fil-kalkolu tal-
valuri awtomatiċi, bħala alternattiva għall-
użu tal-valuri attwali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gass b'effett serra jeħtieġ li jkun appoġġjat minn kriterji serji ta' 
sostenibilità. Imma dan hu fattibbli biss b'metodu ta' kalkulazzjoni approvat mad-dinja kollha. 
L-IPCC hi entità ta' referenza dinjija f'dan il-qasam, bl-aħjar speċjalisti bħala membri 
tagħha. Għalhekk ikun sorprendenti jekk id-data tal-IPCC ma tintużax, għaliex diġà intużat 
mill-Ġermanja, mill-Olanda, mir-Renju Unit u minn Franza.
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Emenda 1094
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Emissjonijiet annwalizzati mill-bidliet 
tal-ħażna tal-karbonju kkawżati minn tibdil 
fl-użu ta’ l-art, el, għandhom ikunu 
kkalkulati bid-diviżjoni ndaqs ta’ l-
emissjonijiet totali fuq 20 sena. Għal 
kalkolu ta’ dawn l-emissjonijiet ir-regola li 
ġejja għandha tkun applikata:

7. Emissjonijiet annwalizzati mill-bidliet 
tal-ħażna tal-karbonju kkawżati minn tibdil 
fl-użu tal-art, el, għandhom ikunu 
kkalkulati bid-diviżjoni ndaqs tal-
emissjonijiet totali fuq 10 sena. Għal 
kalkolu ta’ dawn l-emissjonijiet ir-regola li 
ġejja għandha tkun applikata:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

fejn fejn

el = emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-
bidliet tal-ħażna tal-karbonju minħabba 
tibdil fl-użu ta’ l-art (imkejjel bħala massa 
ta’ ekwivalent ta’ CO2 kull unità ta’ 
enerġija ta’ bijokarburant);

el = emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-
bidliet tal-ħażna tal-karbonju minħabba 
tibdil fl-użu tal-art (imkejjel bħala massa 
ta’ ekwivalent ta’ CO2 kull unità ta' 
karburant tat-trasport mill-enerġija tal-
bijomassa);

CSR = il-ħażna ta’ karbonju kull unità-żona 
assoċjata ma’ l-użu ta’ referenza ta’ l-art 
(imkejla bħala massa ta’ karbonju kull 
unità-żona, inklużi kemm il-ħamrija kif 
ukoll il-veġetazzjoni). L-użu ta’ l-art ta’ 
referenza għandu jkun l-użu ta’ l-art 
f’Jannar 2008 jew 20 sena qabel li tkun 
inkisbet il-materja prima, skond liema 
jkun l-aħħar; 

CSR = il-ħażna ta’ karbonju kull unità-żona 
assoċjata mal-użu ta’ referenza tal-art 
(imkejla bħala massa ta’ karbonju kull 
unità-żona, inklużi l-bijomassa fuq u taħt 
l-art, l-iskart, il-ħamrija, prodotti tal-
injam mejjet u miżbur, b'konformità mal-
"Linji Gwida tal-IPCC 2006 għall-
Inventarji Nazzjonali dwar il-Gass 
b'Effett Serra - volum 4"). L-użu tal-art 
ta’ referenza għandu jkun l-użu tal-art 
f’Jannar 2008 

CSA = il-ħażna ta’ karbonju kull unità-żona 
assoċjata ma’ l-użu attwali ta’ l-art 
(imkejla bħala massa tal-karbonju kull 
unità-żona, inkluzi kemm il-ħamrija kif 
ukoll il-veġetazzjoni); 

CSA = il-ħażna ta’ karbonju kull unità-żona 
assoċjata mal-użu ta’ referenza tal-art 
(imkejla bħala massa ta’ karbonju kull 
unità-żona, inklużi l-bijomassa fuq u taħt 
l-art, l-iskart, il-ħamrija, prodotti tal-
injam mejjet u miżbur, b'konformità mal-
"Linji Gwida tal-IPCC 2006 għall-
Inventarji Nazzjonali dwar il-Gass 
b'Effett Serra - volum 4").

MWCO2 = piż molekolari ta’ CO2 = MWCO2 = piż molekolari ta’ CO2 = 
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44.010 g/mol; 44.010 g/mol;
MWC = piż molekolari ta’ karbonju = 
12.011 g/mol; kif ukoll

MWC = piż molekolari ta’ karbonju = 
12.011 g/mol; kif ukoll

P = il-produttività tal-wiċċ (imkejla bħala 
enerġija ta’ bijokarburant jew bijolikwidu
ieħor kull unità-żona kull sena).

P = il-produttività tal-wiċċ (imkejla bħala 
enerġija ta’ karburant għat-trasport jew 
karburant likwidu ieħor kull unità-żona 
kull sena).

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemm għalfejn noħolqu xi ħaġa ġdida. Il-linji gwida tal-Panel Intergovernattiv dwar il-
Bidla fil-Klima (IPCC) dwar kif għandhom ikunu rappurtati l-emissjonijiet tal-gass b'effett 
serra jagħtu valuri għall-ħażna tal-karbonju kull unità-żona. Huma użati mill-Istati Membri 
skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima.

Emenda 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Emissjonijiet annwalizzati mill-bidliet 
tal-ħażna tal-karbonju kkawżati minn tibdil 
fl-użu ta’ l-art, el, għandhom ikunu 
kkalkulati bid-diviżjoni ndaqs ta’ l-
emissjonijiet totali fuq 20 sena. Għal 
kalkolu ta’ dawn l-emissjonijiet ir-regola li 
ġejja għandha tkun applikata:

7. Emissjonijiet annwalizzati mill-bidliet 
tal-ħażna tal-karbonju kkawżati minn tibdil 
fl-użu tal-art, el, għandhom ikunu 
kkalkulati bid-diviżjoni ndaqs tal-
emissjonijiet totali fuq 20 sena. Għal 
kalkolu ta’ dawn l-emissjonijiet ir-regola li 
ġejja għandha tkun applikata:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x 3.664 x 1/20 x 1/P [-eB],

fejn fejn

el = emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-
bidliet tal-ħażna tal-karbonju minħabba 
tibdil fl-użu ta’ l-art (imkejjel bħala massa 
ta’ ekwivalent ta’ CO2 kull unità ta’
enerġija ta’ bijokarburant);

el = emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-
bidliet tal-ħażna tal-karbonju minħabba 
tibdil fl-użu tal-art (imkejjel bħala massa 
ta’ ekwivalent ta’ CO2 kull unità ta’ 
enerġija ta’ bijokarburant);

CSR = il-ħażna ta’ karbonju kull unità-żona 
assoċjata ma’ l-użu ta’ referenza ta’ l-art 
(imkejla bħala massa ta’ karbonju kull 

CSR = il-ħażna ta’ karbonju kull unità-żona 
assoċjata mal-użu ta’ referenza tal-art 
(imkejla bħala massa ta’ karbonju kull 
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unità-żona, inklużi kemm il-ħamrija kif 
ukoll il-veġetazzjoni). L-użu ta’ l-art ta’ 
referenza għandu jkun l-użu ta’ l-art 
f’Jannar 2008 jew 20 sena qabel li tkun 
inkisbet il-materja prima, skond liema jkun 
l-aħħar; 

unità-żona, inklużi kemm il-ħamrija kif 
ukoll il-veġetazzjoni). L-użu tal-art ta’ 
referenza għandu jkun l-użu tal-art f’Jannar 
2008 jew 20 sena qabel li tkun inkisbet il-
materja prima, skont liema jkun l-aħħar; 

CSA = il-ħażna ta’ karbonju kull unità-żona 
assoċjata ma’ l-użu attwali ta’ l-art 
(imkejla bħala massa tal-karbonju kull 
unità-żona, inkluzi kemm il-ħamrija kif 
ukoll il-veġetazzjoni); 

CSA = il-ħażna ta’ karbonju kull unità-żona 
assoċjata mal-użu attwali tal-art (imkejla 
bħala massa tal-karbonju kull unità-żona, 
inkluzi kemm il-ħamrija kif ukoll il-
veġetazzjoni);

MWCO2 = piż molekolari ta’ CO2 = 
44.010 g/mol;
MWC = piż molekolari ta’ karbonju = 
12.011 g/mol; kif ukoll
P = il-produttività tal-wiċċ (imkejla bħala 
enerġija ta’ bijokarburant jew bijolikwidu 
ieħor kull unità-żona kull sena).

P = il-produttività tal-wiċċ (imkejla bħala 
enerġija ta’ bijokarburant jew bijolikwidu 
ieħor kull unità-żona kull sena). kif ukoll

eB = bonus ta' [x] gCO2eq/MJ ta' 
bijokarburant jew ta' bijolikwidu ieħor 
jekk il-bijomassa tinkiseb minn art 
degradata u restawrata; i.e. art li qabel 
kienet użata għall-produzzjoni agrikola li, 
f'Jannar 2008, ma kenitx tajba għall-
produzzjoni agrikola (e.g., art li mlieħet u 
imsaġar tal-gomma abbandunati) u li, 
qabel ġiet restawrata, ma kenitx art kif 
imsemmi fl-Artikolu 15(3) jew (4). 

Or. en

Emenda 1096
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Għall-għanijiet tal-paragrafu 7, il-valuri 
li ġejjin jistgħu jintużaw kemm għas-CSR 
u CSA

8. Għall-għanijiet tal-paragrafu 7, il-valuri 
li ġejjin jistgħu jintużaw kemm għas-CSR 
u CSA minbarra fil-każ ta' bidliet fl-użu 
tal-art kif definit fl-Artikolu 15(3) u (4):
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iskop tar-regoli proposti mill-Kummissjoni hu li jkun assigurat li l-konsegwenzi ħżiena ta' 
bidliet fl-użu tal-art ikunu kkunsidrati. Imma dawn ir-regoli jfissru li l-ħażniet ta' karbonju li 
huma preżenti b'mod permanenti (e.g. fil-foresti tropikali) huma ttrattati bl-istess mod bħal 
dawk f'kulturi li jdumu sena jew aktar. Bl-għoti ta' privileġġi lill-bijokarburanti fuq il-bażi ta' 
materja prima kkultivata fuq art imnaddfa mis-siġar ta' foresti tropikali inkunu qed inżidu l-
qtugħ tas-siġar tal-foresti tropikali. Hija biss il-ħażna ta' karbonju permanenti preżenti li 
għandha tkun ikkunsidrata.

Emenda 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-emissjonijiet ikkawżati minn bidliet 
indiretti fl-użu tal-art, eiluc, għandu 
jkollhom valur ta' 0 fejn il-produzzjoni ta' 
bijokarburant hi bbażata fuq materja 
prima li ma għandhiex bżonn tuża art li 
tinħadem, mergħa jew uċuħ tar-raba' 
permanenti, inkluż l-iskart. L-eiluc  għandu 
jkollhom valur ta' 20g CO2/MJ fil-każi l-
oħra kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emissjonijiet GHG minn bidla fl-użu indirett tal-art huma applikati għall-produzzjoni kollha 
fuq art li mhix mitluqa, marġinali jew degradata. Il-valur ta' 20gCO2eg/MJ hu baxx meta 
mqabbel ma' dak li ġie ppreżentat fl-aħħar sena f'estimi diversi. Madankollu, meta jitqiesu l-
inċertezzi kbar fl-analiżi tal-effetti fl-użu indirett tal-art, u fil-medda kbira ta' valuri li ġew 
ippreżentati, jidher raġjonevoli li jintuża valur baxx fil-bidu.
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Emenda 1098
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-emissjonijiet ikkawżati minn bidliet 
indiretti fl-użu tal-art, eiluc, għandu 
jkollhom valur ta' 0 fejn il-produzzjoni hi 
bbażata fuq materja prima li ma 
għandhiex bżonn tuża art li tinħadem, 
mergħa jew uċuħ tar-raba' permanenti, 
inkluż l-iskart. L-eiluc  għandu jkollhom 
valur ta' 120g CO2/MJ fil-każi l-oħra 
kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emissjonijiet GHG minn bidla fl-użu indirett tal-art huma applikati għall-karburant kollu 
tat-trasport minn bijomassa li mhix magħmula minn materja prima li tikber fuq art mitluqa, 
marġinali u degradata fejn il-produtturi jistgħu jagħtu prova ta' benefiċċju nett ta' karbonju 
permezz ta' bidla fl-użu dirett tal-art. Il-valur ta' 120gCO2eg/MJ jirrapreżenta sejbiet 
xjentifiċi reċenti. Dan il-valur hu bbażat fuq stima ta' tkabbir fid-domanda mill-UE u l-Istati 
Uniti biss; għalhekk, jekk partijiet oħra tad-dinja kellhom jadottaw politiki simili, l-impatti 
indiretti ta' GHG ikunu akbar.

Emenda 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 8 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8b. Iffrankar ta' emissjonijiet minn 
akkumulazzjoni ta' karbonju fil-ħamrija 
minn ġestjoni agrikola mtejba, esca, 
għandu jkun meqjus jekk ma jkunux diġà 
meqjus fl-el.

Or. en
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Emenda 1100
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 9 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-kalkolu tal-konsum ta’ elettriku mhux 
prodott fl-impjant ta’ produzzjoni tal-
karburant, l-intensità ta’ l-emissjoni tal-
gassijiet serra tal-produzzjoni u tad-
distribuzzjoni ta’ dak l-elettriku għandha 
tkun meqjusa li hija ugwali għall-intensità 
medja ta’ l-emissjonijiet tal-produzzjoni u 
d-distribuzzjoni ta’ elettriku f’reġjun 
definit. B’eċċezzjoni għal din ir-regola:

Fil-kalkolu tal-konsum ta’ elettriku mhux 
prodott fl-impjant ta’ produzzjoni tal-
karburant, l-intensità tal-emissjoni tal-
gassijiet serra tal-produzzjoni u tad-
distribuzzjoni ta’ dak l-elettriku għandha 
tkun meqjusa li hija ugwali għall-intensità 
medja tal-emissjonijiet tal-produzzjoni u d-
distribuzzjoni ta’ elettriku fl-UE. 
B’eċċezzjoni għal din ir-regola:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li n-netwerks tal-elettriku fl-UE huma kkollegati mhux possibbli li jkun verifikat 
fejn konsum tal-elettriku minn impjant tal-produzzjoni tal-bijokarburant ikun iġġenerat. 
Għalhekk ikun aħjar li l-verifika għall-konsum tal-elettriku tkun ibbażata fuq il-valur medju 
tal-UE. Dan għandu l-vantaġġ li joħloq l-istess kundizzjonijiet għall-produtturi tal-
bijokarburant u li ma jiskoraġġix għalxejn il-produzzjoni effiċjenti tal-elettriku f'faċilità ta' 
produzzjoni ta' bijokarburant (e.g. permezz ta' proġett koġenerat) f'reġjun li għandu intensità 
baxxa ta' emissjoni ta' gass b'effett serra tal-ġenerazzjoni u t-tqassim tal-elettriku.

Emenda 1101
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Iffrankar ta’ emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u l-iżolament ta’ karbonju, 
eccs, għandu jkun limitat għal 
emissjonijiet evitati permezz ta’ l-
akkwiżizzjoni u l-iżolament ta’ CO2 emess 
direttament relatat ma’ l-estrazzjoni, it-

imħassar
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trasport, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni 
tal-karburant.

Or. en

Emenda 1102
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Iffrankar ta’ emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u l-iżolament ta’ karbonju, 
eccs, għandu jkun limitat għal emissjonijiet 
evitati permezz ta’ l-akkwiżizzjoni u l-
iżolament ta’ CO2 emess direttament 
relatat ma’ l-estrazzjoni, it-trasport, l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-
karburant.

12. Iffrankar ta’ emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u l-iżolament ta’ karbonju, 
eccs, għandu jkun limitat għal emissjonijiet 
evitati permezz tal-akkwiżizzjoni u l-
iżolament ta’ CO2 emess direttament 
relatat mat-trasport, l-ipproċessar u d-
distribuzzjoni tal-bijokarburant.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-direttiva għandha tiffoka fuq il-bijokarburanti u mhux fuq il-fjuwils fossili.

Emenda 1103
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Iffrankar ta’ emissjonijiet mill-
akkwiżizzjoni u s-sostituzzjoni ta’ 
karbonju, eccr, għandu jkun limitat għal 
emissjonijiet evitati permezz ta’ 
akkwiżizzjoni ta’ CO2 li fihom il-karbonju 
joriġina minn bijomassa u li hija użata 
biex tissostitwixxi CO2 derivat mill-fossili 

imħassar
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użat fi prodotti kummerċjali u servizzi.

Or. en

Emenda 1104
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Iffrankar ta’ emissjonijiet minn 
elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni, eee, 
għandu jkun ikkunsidrat b’relazzjoni ma’ l-
elettriku żejjed prodott minn sistemi tal-
produzzjoni tal-karburant li jużaw il-
koġenerazzjoni b’eċċezzjoni fejn il-
karburant użat għall-koġenerazzjoni huwa 
prodott sekondarju minbarra r-residwu ta’ 
wiċċ tar-raba’. Fl-ikkalkular ta’ dan l-
elettriku żejjed, id-daqs ta’ l-unità ta’ 
koġenerazzjoni għandu jkun meqjus li 
huwa l-minimu meħtieġ għall-unità ta’ 
koġenerazzjoni biex tforni s-sħana 
meħtieġa għall-produzzjoni tal-karburant. 
L-iffrankar ta’ l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra assoċjat ma’ l-elettriku żejjed għandu 
jitqies li huwa ugwali għall-ammont ta’ 
gassijiet serra li kieku jkun emess meta 
ammont ugwali ta’ elettriku kien 
f’impjant ta’ l-enerġija li juża l-istess 
karburant bħall-unità ta’ koġenerazzjoni.

14. Iffrankar ta’ emissjonijiet minn 
elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni, eee, 
għandu jkun ikkunsidrat b’relazzjoni mal-
elettriku żejjed prodott minn sistemi tal-
produzzjoni tal-karburant li jużaw il-
koġenerazzjoni b’eċċezzjoni fejn il-
karburant użat għall-koġenerazzjoni huwa 
prodott sekondarju minbarra r-residwu ta’ 
wiċċ tar-raba’ inklużi qmuħ imnixxfa u 
ddistillati permezz ta' aġent solubbli 
(DDGs). Fl-ikkalkular ta’ dan l-elettriku 
żejjed, id-daqs tal-unità ta’ koġenerazzjoni
għandu jkun meqjus li huwa l-minimu 
meħtieġ għall-unità ta’ koġenerazzjoni biex 
tforni s-sħana meħtieġa għall-produzzjoni 
tal-karburant. L-iffrankar tal-emissjonijiet 
ta’ gassijiet serra assoċjat mal-elettriku 
żejjed għandu jitqies li huwa ugwali għall-
ammont ta’ gassijiet serra li kieku jkun 
emess mill-emissjoni medja speċifika tal-
UE mill-ġenerazzjoni tal-elettriku għall-
elettriku prodott fil-Komunità, u tal-
emissjoni medja tal-produzzjoni tal-
elettriku fil-pajjiż fejn l-elettriku qed jiġi 
prodott  għall-elettriku prodott f'pajjiżi li 
mhumiex tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nqisu li d-DDGs għandhom ikunu kkunsidrati għall-għanijiet ta' produzzjoni tal-
enerġija bħala residwu agrikolu, bħall-fdal tal-qasba taz-zokkor(bagasse).
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Emenda 1105
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Iffrankar ta’ emissjonijiet minn 
elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni, eee, 
għandu jkun ikkunsidrat b’relazzjoni ma’ l-
elettriku żejjed prodott minn sistemi tal-
produzzjoni tal-karburant li jużaw il-
koġenerazzjoni b’eċċezzjoni fejn il-
karburant użat għall-koġenerazzjoni huwa 
prodott sekondarju minbarra r-residwu ta’ 
wiċċ tar-raba’. Fl-ikkalkular ta’ dan l-
elettriku żejjed, id-daqs ta’ l-unità ta’ 
koġenerazzjoni għandu jkun meqjus li 
huwa l-minimu meħtieġ għall-unità ta’ 
koġenerazzjoni biex tforni s-sħana 
meħtieġa għall-produzzjoni tal-karburant. 
L-iffrankar ta’ l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra assoċjat ma’ l-elettriku żejjed għandu 
jitqies li huwa ugwali għall-ammont ta’ 
gassijiet serra li kieku jkun emess meta 
ammont ugwali ta’ elettriku kien f’impjant 
ta’ l-enerġija li juża l-istess karburant 
bħall-unità ta’ koġenerazzjoni.

14. Iffrankar ta’ emissjonijiet minn 
elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni, eee, 
għandu jkun ikkunsidrat b’relazzjoni mal-
elettriku żejjed prodott minn sistemi tal-
produzzjoni tal-karburant li jużaw il-
koġenerazzjoni b’eċċezzjoni fejn il-
karburant użat għall-koġenerazzjoni huwa 
prodott sekondarju minbarra r-residwu ta’ 
wiċċ tar-raba’. Fl-ikkalkular ta’ dan l-
elettriku żejjed, id-daqs tal-unità ta’ 
koġenerazzjoni għandu jkun meqjus li 
huwa l-minimu meħtieġ għall-unità ta’ 
koġenerazzjoni biex tforni s-sħana 
meħtieġa għall-produzzjoni tal-karburant. 
L-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra assoċjat mal-elettriku żejjed għandu 
jitqies li huwa ugwali għall-ammont medju 
ta’ gassijiet serra li kieku jkun emess meta 
ammont ugwali ta’ elettriku kien ġenerat u 
mqassam fl-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test jillimita l-inċentiv għall-produtturi biex jużaw karburant b'karbonju baxx meta jorbot 
il-kreditu tal-GHG mal-karburant attwalment użat. Il-medja tal-elettriku tal-UE hi r-
referenza għall-importazzjoni tal-elettriku u hu loġiku li tintuża l-istess referenza għall-
esportazzjoni. Id-daqs tal-kreditu li jista' jittieħed mill-esportazzjoni tal-elettriku hu ristrett 
mill-limitazzjoni imposta fuq id-daqs tal-impjant tal-koġenerazzjoni.
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Emenda 1106
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. Fejn proċess ta’ produzzjoni ta’ 
karburant jipproduċi, f’taħlita, il-karburant 
li għalih l-emissjonijiet huma kkalkulati u 
prodott jew aktar prodotti oħra ("prodotti-
sekondarji"), l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra għandhom ikunu diviżi bejn il-
karburant jew il-prodott immedjat tiegħu u 
l-prodotti sekondarji proporzjonalment 
għall-kontenut enerġetiku tagħhom 
(determinat b’valur ta’ tisħin iktar baxx 
fil-każ ta’ prodotti sekondarji minbarra l-
elettriku). 

15. Fejn proċess ta’ produzzjoni ta’ 
karburant jipproduċi, f’taħlita, il-karburant 
li għalih l-emissjonijiet huma kkalkulati u 
prodott jew aktar prodotti oħra ("prodotti-
sekondarji"), l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra għandhom ikunu diviżi bejn il-
karburant jew il-prodott immedjat tiegħu u 
l-prodotti sekondarji bbażati fuq metodu 
ta' sostituzzjoni.  L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu għal valuri 
awtomatiċi riveduti b'mod regolari għal 
prodotti sekondarji tipiċi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur GHG għal prodotti sekondarji għandu jirrifletti l-valur reali tas-suq jew l-utilità tal-
prodotti sekondarji, mhux biss il-kontenut enerġetiku.

Emenda 1107
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. Fejn proċess ta’ produzzjoni ta’ 
karburant jipproduċi, f’taħlita, il-karburant 
li għalih l-emissjonijiet huma kkalkulati u 
prodott jew aktar prodotti oħra ("prodotti-
sekondarji"), l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra għandhom ikunu diviżi bejn il-
karburant jew il-prodott immedjat tiegħu u 
l-prodotti sekondarji proporzjonalment 
għall-kontenut enerġetiku tagħhom 
(determinat b’valur ta’ tisħin iktar baxx fil-

15. Fejn proċess ta’ produzzjoni ta’ 
karburant jipproduċi, f’taħlita, il-karburant 
li għalih l-emissjonijiet huma kkalkulati u 
prodott jew aktar prodotti oħra ("prodotti-
sekondarji"), l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra għandhom ikunu fil-prinċipju diviżi 
kif xieraq bejn il-karburant jew il-prodott 
immedjat tiegħu u l-prodotti sekondarji 
proporzjonalment għall-kontenut 
enerġetiku tagħhom (determinat b’valur ta’ 
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każ ta’ prodotti sekondarji minbarra l-
elettriku). 

tisħin iktar baxx fil-każ ta’ prodotti 
sekondarji minbarra l-elettriku). 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-prinċipju l-allokazzjoni fi proporzjon għall-kontenut enerġetiku hi xierqa. Imma meta tkun 
flimkien ma' għażla wiesgħa ta' limiti tas-sistema din twassal għal distorsjoni serja tar-
riżultati GHG, għaliex l-emissjonijiet tas-sistema kollha ma jkunux allokati f'dak il-livell 
għall-prodott relevanti, meta għandhom ikunu allokati - skont il-proċess speċifiku ta' 
produzzjoni - għal dak il-prodott b'mod li jkun relatat mal-proċess. Għalhekk hemm il-ħtieġa 
li titwessa' l-opportunità għal allokazzjoni xierqa f'każi individwali bħal residwi mxarrba u 
niexfa.

Emenda 1108
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 16 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi 
oħra, il-prodotti sekondarji kollha, inkluż l-
elettriku li ma jaqax taħt l-ambitu ta’ 
paragrafu 14, għandhom ikunu kkunsidrati 
għall-fini ta’ dan il-kalkolu, bl-eċċezzjoni 
għar-residwu tal-wiċċ agrikolu, inklużi 
tiben, bagasse (fdal li jibqa’ mill-qasba 
taz-zokkor wara li tkun ingħasret), qxur, 
ġellewż kbir u qxur tal-ġewż. Prodotti 
sekondarji li għandhom kontenut ta’ 
enerġija negattiva għandhom ikunu 
kkunsidrati li għandhom kontenut ta’ 
enerġija żero għall-fini tal-kalkolu. 

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi 
oħra, il-prodotti sekondarji kollha, inkluż l-
elettriku li ma jaqax taħt l-ambitu ta’ 
paragrafu 14, għandhom ikunu kkunsidrati 
għall-fini ta’ dan il-kalkolu. Prodotti 
sekondarji li għandhom kontenut ta’ 
enerġija negattiva għandhom ikunu 
kkunsidrati li għandhom kontenut ta’ 
enerġija żero għall-fini tal-kalkolu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Residwi agrikoli bħat-tiben f'ħafna pajjiżi huma utilizzati bħala prodotti sekondarji biex 
jissostitwixxu l-għalf u l-fertilizzant. Il-parti proporzjonali ta' emissjonijiet ta' GHG skont il-
kontenut enerġetiku għandha tiġi allokata lil dawn il-prodotti sekondarji.
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Emenda 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 16 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi 
oħra, il-prodotti sekondarji kollha, inkluż l-
elettriku li ma jaqax taħt l-ambitu ta’ 
paragrafu 14, għandhom ikunu kkunsidrati 
għall-fini ta’ dan il-kalkolu, bl-eċċezzjoni 
għar-residwu tal-wiċċ agrikolu, inklużi 
tiben, bagasse (fdal li jibqa’ mill-qasba 
taz-zokkor wara li tkun ingħasret), qxur, 
ġellewż kbir u qxur tal-ġewż. Prodotti 
sekondarji li għandhom kontenut ta’ 
enerġija negattiva għandhom ikunu 
kkunsidrati li għandhom kontenut ta’ 
enerġija żero għall-fini tal-kalkolu.

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi 
oħra, il-prodotti sekondarji kollha, inkluż l-
elettriku li ma jaqax taħt l-ambitu ta’ 
paragrafu 14, għandhom ikunu kkunsidrati 
għall-fini ta’ dan il-kalkolu. Prodotti 
sekondarji li għandhom kontenut ta’ 
enerġija negattiva għandhom ikunu 
kkunsidrati li għandhom kontenut ta’ 
enerġija żero għall-fini tal-kalkolu.

Or. en

Emenda 1110
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 16 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi 
oħra, il-prodotti sekondarji kollha, inkluż l-
elettriku li ma jaqax taħt l-ambitu ta’ 
paragrafu 14, għandhom ikunu kkunsidrati 
għall-fini ta’ dan il-kalkolu, bl-eċċezzjoni 
għar-residwu tal-wiċċ agrikolu, inklużi 
tiben, bagasse (fdal li jibqa’ mill-qasba taz-
zokkor wara li tkun ingħasret), qxur, 
ġellewż kbir u qxur tal-ġewż. Prodotti 
sekondarji li għandhom kontenut ta’ 
enerġija negattiva għandhom ikunu 
kkunsidrati li għandhom kontenut ta’ 

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi 
oħra, il-prodotti sekondarji kollha, inkluż l-
elettriku li ma jaqax taħt l-ambitu ta’ 
paragrafu 14, għandhom ikunu kkunsidrati 
għall-fini ta’ dan il-kalkolu, bl-eċċezzjoni 
għar-residwu tal-wiċċ agrikolu, inklużi 
tiben, bagasse (fdal li jibqa’ mill-qasba taz-
zokkor wara li tkun ingħasret), qxur, 
ġellewż kbir u qxur tal-ġewż. Meta r-
residwi tal-uċuħ tar-raba' jkunu 
pproċessati f'bijokarburanti jew 
bijolikwidi oħra għandhom ikunu 
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enerġija żero għall-fini tal-kalkolu. kkunsidrati skont il-kontribut rispettiv 
tagħhom. Prodotti sekondarji li għandhom 
kontenut ta’ enerġija negattiva għandhom 
ikunu kkunsidrati li għandhom kontenut ta’ 
enerġija żero għall-fini tal-kalkolu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjoni fil-każ ta' kalkolu ta' residwi ta' uċuħ tar-raba' għandu jkun enfasizzat b'mod 
espliċitu.

Emenda 1111
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 16 – sottoparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skart, residwi ta’ l-għelejjel ta’ l-
agrikoltura, inklużi tiben, bagasse, qxur, 
zkuk u qxur tal-ġwież u residwi minn 
sistemi ta’ l-ipproċessar, minbarra sistemi 
ta’ l-ipproċessar ta’ bijokarburant, bl-ebda 
użu potenzjali ta’ ikel jew għalf għandhom 
ikunu kkunsidrati li għandhom 
emissjonijiet tal-gassijiet serra b’ċiklu tal-
ħajja żero sal-proċess ta’ ġbir ta’ dawn il-
materjali.

Skart, u residwi minn sistemi tal-
ipproċessar, minbarra sistemi tal-
ipproċessar ta’ bijokarburant, bl-ebda użu 
potenzjali ta’ ikel jew għalf għandhom 
ikunu kkunsidrati li għandhom 
emissjonijiet tal-gassijiet serra b’ċiklu tal-
ħajja żero sal-proċess ta’ ġbir ta’ dawn il-
materjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Residwi agrikoli bħat-tiben f'ħafna pajjiżi huma utilizzati bħala prodotti sekondarji biex 
jissostitwixxu l-għalf u l-fertilizzant. Il-parti proporzjonali ta' emissjonijiet ta' GHG skont il-
kontenut enerġetiku għandha tiġi allokata lil dawn il-prodotti sekondarji.
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Emenda 1112
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 16 – sottoparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skart, residwi ta’ l-għelejjel ta’ l-
agrikoltura, inklużi tiben, bagasse, qxur, 
zkuk u qxur tal-ġwież u residwi minn 
sistemi ta’ l-ipproċessar, minbarra sistemi 
ta’ l-ipproċessar ta’ bijokarburant, bl-
ebda użu potenzjali ta’ ikel jew għalf
għandhom ikunu kkunsidrati li għandhom 
emissjonijiet tal-gassijiet serra b’ċiklu tal-
ħajja żero sal-proċess ta’ ġbir ta’ dawn il-
materjali.

Skart, residwi tal-għelejjel tal-agrikoltura, 
inklużi tiben, bagasse, qxur, zkuk u qxur 
tal-ġwież u residwi minn sistemi oħra tal-
ipproċessar, li jikkonsistu l-aktar 
f'komponenti indiġesti għandhom ikunu 
kkunsidrati li għandhom emissjonijiet tal-
gassijiet serra b’ċiklu tal-ħajja żero sal-
proċess ta’ ġbir ta’ dawn il-materjali.

Or. nl

Emenda 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 17 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. Għal bijokarburanti, għall-fini tal-
kalkolu msemmi f’paragrafu 4, l-element 
ta’ paragun tal-karburant fossili EF għandu 
jkun l-aħħar emissjonijiet medji attwali 
mill-konsum tal-petrol u d-diżil fil-
Komunità kif irrappurtat taħt [Direttiva 
98/70/KE]. Jekk din id-data mhix 
disponibbli, il-valur użat għandu jkun 83.8 
gCO2eq/MJ.

17. Għal bijokarburanti, għall-fini tal-
kalkolu msemmi f’paragrafu 4, l-element 
ta’ paragun tal-karburant fossili EF għandu 
jkun l-aħħar emissjonijiet medji attwali 
mill-konsum tal-parti fossila tal-petrol u d-
diżil fil-Komunità kif irrappurtat taħt 
[Direttiva 98/70/KE]. Jekk din id-data 
mhix disponibbli, il-valur użat għandu jkun 
90 gCO2eq /MJ.

Or. en
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Emenda 1114
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 17 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. Għal bijokarburanti, għall-fini tal-
kalkolu msemmi f’paragrafu 4, l-element
ta’ paragun tal-karburant fossili EF 
għandu jkun l-aħħar emissjonijiet medji
attwali mill-konsum tal-petrol u d-diżil fil-
Komunità kif irrappurtat taħt [Direttiva 
98/70/KE]. Jekk din id-data mhix 
disponibbli, il-valur użat għandu jkun 83.8 
gCO2eq/MJ.

17. Għal bijokarburanti, għall-fini tal-
kalkolu msemmi f’paragrafu 4, l-elementi 
ta’ paragun tal-karburant fossili EF 
għandu jkun l-aħħar emissjonijiet attwali 
mill-konsum tal-petrol u d-diżil fil-
Komunità kif irrappurtat taħt [Direttiva 
98/70/KE]. Jekk din id-data mhix 
disponibbli, il-valur użat għandu jkun 91 
gCO2eq/MJ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Li jkun speċifikat valur ta' 83.8 gCO2eq/MJ hu inkomprensibbli fin-nuqqas ta' informazzjoni 
dwar il-metodu tal-input tad-data. Il-valuri medji tal-UE bħala referenzi ta' fossili ma 
jikkunsidrawx id-differenzi sinifikanti tal-emissjonijiet GHG determinati minn tipi differenti 
ta' żejt minerali u/jew minn oriġini mhux konvenzjonali bħar-ramel tal-qatran. Barra minn 
hekk l-emissjonijiet differenti ta' GHG fil-produzzjoni ta' petrol u diżil huma injorati.

Emenda 1115
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti C – paragrafu 17 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. Għal bijokarburanti, għall-fini tal-
kalkolu msemmi f’paragrafu 4, l-element 
ta’ paragun tal-karburant fossili EF għandu 
jkun l-aħħar emissjonijiet medji attwali 
mill-konsum tal-petrol u d-diżil fil-
Komunità kif irrappurtat taħt [Direttiva 
98/70/KE]. Jekk din id-data mhix 
disponibbli, il-valur użat għandu jkun
83.8 gCO2eq/MJ.

17. Għal karburanti tat-trasport mill-
bijomassa, għall-fini tal-kalkolu msemmi 
f’paragrafu 4, l-element ta’ paragun tal-
karburant fossili EF għandu jkun l-aħħar 
emissjonijiet medji attwali mill-konsum 
tal-petrol u d-diżil fil-Komunità kif 
irrappurtat taħt [Direttiva 98/70/KE] jew 
83.8 gCO2eq/MJ, liema jkun l-inqas.



PE409.503v01-00 70/72 AM\732231MT.doc

MT

Or. en

Emenda 1116
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti D – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

D. Valuri diżaggregati għal 
bijokarburanti u bijolikwidi

D. Valuri diżaggregati għal 
bijokarburanti u bijolikwidi *
*Kalkolu mill-ġdid tal-valuri awtomatiċi waqt li 
tiġi applikata metodoloġija konsistenti fis-sistema 
kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Valuri awtomatiċi tħallew ugwali għall-valur tipiku għall-każi kollha minbarra għall-
'ipproċessar' fejn ġiet applikata żieda ta' 40%. Ir-raġuni għal dan mhix ċara. Għandha tkun 
applikata metodoloġija konsistenti fis-sistema kollha biex ikunu kkalkulati l-valuri awtomatiċi 
mill-valuri tipiċi b'mod li tkun riflessa l-firxa ta' prestazzjoni attwali f'kull pass tas-sistema. 
Dan għandu jkun parti mix-xogħol tas-CEN kif previst mill-Artikolu 17.1.

Emenda 1117
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VII – parti E – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

E. Valuri stmati aggregati għal 
bijokarburanti u bijolikwidi futuri li 
mhumiex fis-suq, jew huma fis-suq fi 
kwantitajiet negliġibbli f’Jannar 2008.

E. Valuri stmati aggregati għal 
bijokarburanti u bijolikwidi futuri li 
mhumiex fis-suq, jew huma fis-suq fi 
kwantitajiet negliġibbli f’Jannar 2008*
* Kalkolu mill-ġdid tal-valuri awtomatiċi waqt li 
tiġi applikata metodoloġija konsistenti fis-sistema 
kollha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Valuri awtomatiċi tħallew ugwali għall-valur tipiku għall-każi kollha minbarra għall-
'ipproċessar' fejn ġiet applikata żieda ta' 40%. Ir-raġuni għal dan mhix ċara. Għandha tkun 
applikata metodoloġija konsistenti fis-sistema kollha biex ikunu kkalkulati l-valuri awtomatiċi 
mill-valuri tipiċi b'mod li jirrifletti l-firxa ta' prestazzjoni attwali f'kull pass tas-sistema. Dan 
għandu jkun parti mix-xogħol tas-CEN kif previst mill-Artikolu 17.1.

Emenda 1118
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness VII a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness VIIa
Il-prodotti mniżżla hawn taħt għandhom 
ikunu meqjusa bħal bijokarburanti:
(a) "bijoetanol": etanol mis-sottotitolu 
2207 10 00 tan-Nomenklatura Maqgħuda 
bil-perċentwali ta' alkoħol bil-volum ta' 
għallinqas 99% magħmul mill-bijomassa 
u/jew il-frazzjoni bijodegradabbli ta’ 
skart, li l-proprjetajiet tiegħu 
jikkonformaw bħala minimum mar-
rekwiżiti tal-istandard EN 15376, biex 
jintuża bħala bijokarburant;
(b) "bijodiżil": methyl-ester prodott minn 
żejt veġetali jew tal-annimali, ta’ kwalità 
tad-diżil, biex jintuża bħala 
bijokarburant;
(c) "bijogass": karburant gass prodott 
mill-bijomassa u/jew mill-frazzjoni 
bijodegradabbli tal-iskart, li jista’ jkun 
purifikat sal-kwalità ta’ gass naturali, 
biex jintuża bħala bijokarburant, jew gass 
tal-injam;
(d) "bijometanol": metanol prodott mill-
bijomassa, biex jintuża bħala 
bijokarburant;
(e) “biodimethylether”: dimethylether
prodott mill-bijomassa, biex jintuża bħala 
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bijokarburant;
(f) “bio-ETBE (ethyl-tertio-butyl-ether)”: 
ETBE prodott fuq il-bażi ta’ bijoetanol. Il-
perċentwali bil-volum ta' bijo-ETBE li 
jkun ikkalkulat bħala bijokarburant hu 
ta' 47%;
(g) “bio-MTBE (methyl-tertio-butyl-
ether)”: karburant prodott fuq il-bażi ta’ 
bijometanol. Il-perċentwali bil-volum ta' 
bijo-MTBE li jkun ikkalkulat bħala 
bijokarburant hu ta' 36 %;
(h) "bijokarburanti sintetiċi": 
idrokarbonju sintetiku jew taħlitiet ta’ 
idrokarboni sintetiċi, li kienu magħmula 
mill-bijomassa;
(i) "bijoidroġenu": idroġenu prodott mill-
bijomassa u/jew il-frazzjoni 
bijodegradabbli tal-iskart, użat bħala 
bijokarburant;
(j) "żejt veġetali pur": żejt prodott minn 
pjanti taż-żejt permezz ta’ ppressar, 
estrazzjoni jew proċessi li jixxiebħu, grezz 
jew raffinat iżda kimikament mhux 
modifikat, meta kompatibbli mat-tip ta’ 
magni involuti u r-rekwiżiti ta’ emissjoni 
korrispondenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jintużaw id-definizzjonijiet tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/30 biex jassiguraw il-
kontinwità u ċ-ċarezza legali. Id-definizzjoni tal-bijoetanol għandha ssir konformi man-
nomenklatura attwali.
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