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Emenda 51
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u 
partikolarment l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u 
partikolarment l-Artikolu 95 u l-Artikolu 
175(1) tiegħu,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan l-adattazzjoni hija meħtieġa fl-interess tal-armonizzazzjoni.

Emenda 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u 
partikolarment l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu u l-
Artikolu 95 tiegħu fir-rigward tal-Artikoli 
3,4 kif ukoll l-Annessi I u II,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tibbenefika minn teknoloġiji moderni u żżommhom jew idaħħalhom fl-ekonomiji ta' 
skala l-EPBD teħtieġ bażi legali doppja.  L-EPBD preżenti qed tippermetti li jkun hemm 
swieq individwali fl-Ewropa fejn metodi ta' kalkolu differenti u rekwiżiti ta' ispezzjoni qed 
ifixklu l-manifatturi milli jikkummerċjalizzaw prodotti konformi fl-UE.  Għalhekk hemm il-
bżonn li ssir introduzzjoni wiesgħa fuq livell Ewropew ta' metodu ta' kalkolu wieħed 
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b'objettivi varjabbli biex jitqiesu d-differenzi klimatiċi reġjonali bbażati fuq approċċ ta' suq 
waħdieni (Art. 95).

Emenda 53
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u 
partikolarment l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 175 (1) tiegħu u l-
Artikolu 95 tiegħu fir-rigward tal-Artikoli 
3,4 kif ukoll l-Annessi I u II,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Leġiżlazzjoni doppja għal prodotti ta’ bini u ta’ kostruzzjoni teħtieġ li tkun evitata, peress li 
din hija suġġetta għal leġiżlazzjoni kumplessa li biha l-aspetti kollha tat-tikketti tal-enerġija 
huma jew se jkunu koperti dalwaqt:

Il-prodotti użati fil-kostruzzjoni huma dejjem meqjusa fir-rigward tax-xogħlijiet li fihom il-
prodotti ta' kostruzzjoni huma installati. Ir-rendiment ta' prodott f'bini jiddependi fuq kif jiġi 
installat. Ir-rendiment jinkludi aspetti marbuta mas-sikurezza, kif ukoll ma' dawk ambjentali, 
mekkaniċi, tan-nar, akustiċi u tal-effiċjenza tal-enerġija tas-sistema. Madankollu, jekk 
installati ħażin, il-prodotti jitilfu l-effiċjenza tagħhom.

Emenda 54
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u 
partikolarment l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 175 (1) tiegħu kif 
ukoll l-Artikolu 95 flimkien mal-Artikoli 3 
u 4 kif ukoll l-Annessi I u II,-{}-
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza tal-enerġija għandha rwol importanti fil-politika ambjentali. Sabiex isir użu 
tajjeb mit-teknoloġiji ġodda u tinżamm l-importanza tagħhom jew ikunu introdotti fuq skala 
kbira fl-ekonomija, l-EPBD teħtieġ bażi legali doppja. Din se tgħin biex jinkiseb l-għan li 
jitnaqqas il-konsum u l-emissjoni tal-enerġija. Metodu ta' kalkolu wieħed, b'objettivi 
varjabbli, li jqisu d-differenzi klimatiċi differenti abbażi tal-politika tas-suq intern (Artikolu 
95) teħtieġ li tkun introdotta fl-Ewropa. Iffrankar effettiv tal-enerġija jista' jsir bil-
promozzjoni tal-kunċett tas-suq intern.

Emenda 55
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija fis-
settur tal-bini jikkostitwixxi parti 
importanti mill-miżuri meħtieġa sabiex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
u għall-konformità mal-Protokoll ta’ Kyoto 
tal-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, u ma' 
impenji Ewropej u internazzjonali oħra 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra wara l-2012. It-tnaqqis fil-konsum 
tal-enerġija għandu wkoll sehem 
importanti fil-promozzjoni tas-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-għoti ta’ opportunitajiet 
għall-impjiegi u l-iżvilupp reġjonali, 
speċjalment f’żoni rurali.

(3) Ladarba l-bini jammonta għal 40% 
tal-konsum totali tal-enerġija fl-UE, it-
tnaqqis tal-konsum tal-enerġija fis-settur 
tal-bini jikkostitwixxi parti importanti mill-
miżuri meħtieġa sabiex jitnaqqsu d-
dipendenza tal-enerġija tal-UE u l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra. Flimkien 
maż-żieda fl-użu tal-enerġiji rinnovabbli, 
il-miżuri meħuda għat-tnaqqis tal-konsum 
tal-enerġija fl-UE se jippermettu l-UE 
biex jikkonformaw mal-Protokoll ta’ 
Kyoto tal-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima 
(l-UNFCCC) u l-impenn fuq medda twila 
ta' żmien tiegħu biex it-temperatura 
globali tinżamm taħt iż-2°C. It-tnaqqis fil-
konsum tal-enerġija u ż-żieda fl-użu tal-
enerġiji rinnovabbli għandhom wkoll 
sehem importanti fil-promozzjoni tas-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-għoti ta’ opportunitajiet 
għall-impjiegi u l-iżvilupp reġjonali, 
speċjalment f’żoni rurali

Or. en
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Emenda 56
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija fis-
settur tal-bini jikkostitwixxi parti 
importanti mill-miżuri meħtieġa sabiex
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
u għall-konformità mal-Protokoll ta’ Kyoto 
tal-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, u ma' 
impenji Ewropej u internazzjonali oħra 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra wara l-2012. It-tnaqqis fil-konsum 
tal-enerġija għandu wkoll sehem 
importanti fil-promozzjoni tas-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-għoti ta’ opportunitajiet 
għall-impjiegi u l-iżvilupp reġjonali, 
speċjalment f’żoni rurali.

(3) It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
użu tal-enerġiji rinnovabbli fis-settur tal-
bini jikkostitwixxi parti importanti mill-
miżuri meħtieġa sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra u għall-
konformità mal-Protokoll ta’ Kyoto tal-
Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Bidla fil-Klima l-(UNFCCC), 
kif ukoll l-impenji proprji tal-Komunità 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ġenerali ta' 
gassijiet b'effett ta' serra b'mhux anqas 
minn 20% tal-livelli tal-1990 sal-2020, u 
bi 30% fil-każ ta' ftehima internazzjonali. 
It-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija u ż-żieda 
fl-użu tal-enerġiji rinnovabbli għandhom  
wkoll sehem importanti fil-promozzjoni 
tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, l-
iżvilupp teknoloġiku u l-għoti ta’ 
opportunitajiet għall-impjiegi u l-iżvilupp 
reġjonali, speċjalment f’żoni rurali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva tindirizza "ir-rendiment enerġetiku" tal-proċess marbut mal-bini.
Madankollu, id-Direttiva preżenti tiddefinixxi biss "rendiment" bħala t-talba u tinjora l-parti 
importanti tal-forniment. Għalhekk, it-tfassil mill-ġdid attwali tal-EPBD għandu jtejjeb dan 
b'rabtiet aħjar bejn ir-rendiment tal-qliegħ tal-E'ff u l-RES. Apparti dan, bħala kwistjoni ta' 
konsistenza ma' leġiżlazzjoni reċenti tal-UE u sabiex wieħed ikun preċiż huwa meħtieġ li 
wieħed jinkludi l-miri ta' tnaqqis tal-GHG tal-Kummisjoni.
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Emenda 57
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija fis-
settur tal-bini jikkostitwixxi parti 
importanti mill-miżuri meħtieġa sabiex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u 
għall-konformità mal-Protokoll ta’ Kyoto 
tal-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, u ma' 
impenji Ewropej u internazzjonali oħra 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra wara l-2012. It-tnaqqis fil-konsum 
tal-enerġija għandu wkoll sehem
importanti fil-promozzjoni tas-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-għoti ta’ opportunitajiet 
għall-impjiegi u l-iżvilupp reġjonali, 
speċjalment f’żoni rurali.

(3) It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija 
speċifiku fis-settur tal-bini permezz ta' użu 
aktar effiċjenti tal-enerġija jikkostitwixxi 
parti importanti mill-miżuri meħtieġa 
sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra u għall-konformità mal-Protokoll ta’ 
Kyoto tal-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, 
u ma' impenji Ewropej u internazzjonali 
oħra għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet serra wara l-2012. It-tnaqqis 
speċifiku fil-konsum tal-enerġija għandu 
wkoll sehem importanti fil-promozzjoni 
tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, l-
innovazzjoni teknoloġika tagħha u l-
iżvilupp teknoloġiku kif ukoll l-ippjanar 
tal-investiment u l-għoti ta’ opportunitajiet 
għall-impjiegi u l-iżvilupp reġjonali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Użu tal-enerġija aktar effettiva jtnaqqas il-konsum tal-enerġija speċifika. Dan ovvjament ma 
japplikax għal zoni rurali biss.

Emenda 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 2007 
saħaq dwar il-ħtieġa li titkabbar l-
effiċjenza tal-enerġija fil-Komunità sabiex 
jintlaħaq l-għan tat-tnaqqis b’20 % tal-

(5) Il-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 2007 
saħaq dwar il-ħtieġa li titkabbar l-
effiċjenza tal-enerġija fil-Komunità sabiex 
jintlaħaq l-għan tat-tnaqqis b’20 % tal-
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konsum tal-enerġija tal-Komunità sal-2020 
u sejjaħ għal implimentazzjoni bir-reqqa u 
rapida tal-prijoritajiet stabbiliti fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Pjan ta’ 
Azzjoni għall-Effiċjenza tal-Enerġija: it-
Twettiq tal-Potenzjal” [titlu mhux 
uffiċjali]. Dan il-Pjan ta’ Azzjoni identifika 
l-potenzjal sinifikanti għal iffrankar tal-
enerġija bi spiża effettiva fis-settur tal-bini. 
Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tal-31 ta’ Jannar 2008, sejjaħ għat-
tisħiħ tad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2002/91/KE.

konsum tal-enerġija tal-Komunità sal-2020 
u sejjaħ għal implimentazzjoni bir-reqqa u 
rapida tal-prijoritajiet stabbiliti fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Pjan ta’ 
Azzjoni għall-Effiċjenza tal-Enerġija: it-
Twettiq tal-Potenzjal” [titlu mhux 
uffiċjali]. Dan il-Pjan ta’ Azzjoni identifika 
l-potenzjal sinifikanti għal iffrankar tal-
enerġija bi spiża effettiva fis-settur tal-bini. 
Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tal-31 ta’ Jannar 2008, sejjaħ għat-
tisħiħ tad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2002/91/KE, u stieden bosta 
drabi, l-aħħar darba fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-Tieni Reviżjoni tal-Enerġija 
Strateġika, għal mira ta' 20% aktar 
effiċjenza tal-enerġija sal-2020. Apparti 
dan, id-Deċiżjoni Nru .../2009/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
qsim tal-isforzi, li se jkun kruċjali għall-
effiċjenza tal-enerġija fis-settur tal-bini, 
tistabbilixxi miri li jorbtu fuq livell 
nazzjonali għat-tnaqqis ta' CO2 barra l-
ETS u d-Direttiva 2009/.../KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn 
sorsi tal-enerġiji rinnovabbli titlob li tkun 
promossa l-effiċjenza tal-enerġija fil-
kuntest tal-miri li jorbtu dwar l-enerġija 
rinnovabbli li tammonta għal 20% tal-
konsum totali tal-enerġija tal-UE sal-
2020. 

Or. en

Emenda 59
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  (5a) Il-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2007 
afferma mill-ġdid l-impenn tal-Komunità 
għall-iżvilupp fl-Ewropa kollha tal-
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enerġiji rinnovabbli billi jħaddan mira 
mandatorja ta' 20% tal-enerġiji 
rinnovabbli sal-2020. Id-Direttiva 
2009/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu ta' 
enerġija minn sorsi rinnovabbli stabbiliet 
qafas komuni għall-promozzjoni ta' 
enerġiji rinnovabbli. Din tenfasizza l-
bżonn li tinkorpora fattur għall-enerġija 
rinnovabbli biex jinkiseb ir-rendiment 
minimu tal-enerġija skont id-Direttiva 
2002/91/KE sabiex jitħaffu l-livelli minimi 
għall-użu ta' enerġija minn sorsi 
rinnovabbli fil-binjiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2009/(...)/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu 
tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli teħtieġ l-użu ta' livelli minimi ta' enerġiji rinnovabbli fis-
settur tal-binjiet sal-2015 u titlob apparti dan biex ikun inkorporat fattur għar-rinnovabbli fl-
EPBD. 

Emenda 60
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jeħtieġ li jiġu stabbiliti aktar azzjonijiet 
konkreti  sabiex jintlaħaq il-potenzjal 
enormi  għall-iffrankar tal-enerġija fil-
binjiet u jitnaqqsu d-differenzi kbar fir-
riżultati tal-Istati Membri f’dan is-settur.

(7) Jeħtieġ li jiġu stabbiliti aktar azzjonijiet 
konkreti, legali u tekniċi  sabiex jintlaħaq 
il-potenzjal enormi  għall-iffrankar tal-
enerġija fil-binjiet eżistenti individwali u
housing estates li jkun fihom flattijiet 
b'forom differenti ta' pussess bil-għan li 
jitnaqqsu d-differenzi kbar fir-riżultati tal-
Istati Membri f’dan is-settur.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-iffrankar propost tal-enerġija jkopri medda wiesgħa ta' tipi differenti ta' binjiet, minn 
binjiet baxxi mifruxa għal binjiet individwali kbar, inklużi estates għal binjiet bħal dawn, u l-
forom verament differenti ta' pussess jistgħu jagħtu lok għal diffikultajiet. Pereżempju, fl-
istess binja, xi flattijiet jistgħu jkunu ta' min jokkupahom, oħrajn jistgħu jkunu ta' xi 
assoċjazzjoni tad-djar, u oħrajn jistgħu jkunu ta' entitajiet naturali jew legali. F'kull proġett 
ta' rinnovament, l-involviment tat-tipi differenti kollha ta' proprjetarji fl-investiment meħtieġ 
huwa problema kbira biex tissolva.

Emenda 61
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal-karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin 
u tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-diżinn 
tal-bini. Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini. 

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija ta' kalkolu Ewropew 
armonizzat u li tkun ukoll waħdanija 
b'varjabbli tal-objettivi, li jqisu d-
differenzi klimatiċi reġjonali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-liġijiet tal-fiżika huma l-istess fl-Ewropa kollha. Fil-livell lokali, parametri objettivi biss 
bħall-espożizzjoni għax-xemx, l-għadd ta' ġranet li fihom temperatura partikulari tintlaħaq, u 
affarijiet oħra bħal dawn, huma rilevanti. Data ta' dan it-tip diġà ġiet armonizzata fuq livell 
Ewropew. Il-miżuri ta' implimentazzjoni attwali, ibbażati fuq mudelli ta' kalkolu differenti, 
jirrappreżentaw de facto xkiel għall-kummerċ, mhux biss bejn l-Istati Membri, iżda anki bejn 
ir-reġjuni. L-għażla ta' metodoloġija waħdanija se tippermetti paraguni fil-livelli kollha u se 
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twarrab il-konfużjoni li teżisti bl-EPBD attwali.

Emenda 62
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-diżinn 
tal-bini. Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini.

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodu armonizzat ta' kalkolu fil-livell 
tal-Komunità b'objettivi varji 
b'kunsiderazzjoni għad-differenzi 
klimatiċi f'bosta pajjiżi, flimkien mal-
karatteristiċi  termali, fatturi oħra li 
għandhom rwol dejjem aktar importanti 
bħal installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-diżinn 
tal-bini. Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġija tal-kalkolu trid tkun uniformi fil-livell tal-Komunità.

Emenda 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini (9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
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għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-diżinn 
tal-bini. Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini.

għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodu armonizzat ta' kalkolu wieħed fil-
livell tal-Komunità b'varjabilità tal-
objettivi b'kunsiderazzjoni għad-differenzi 
klimatiċi f'bosta pajjiżi, u  li tinkludi, 
flimkien mal- karatteristiċi  termali, fatturi 
oħra li għandhom rwol dejjem aktar 
importanti bħal installazzjonijiet tat-tisħin, 
tal-ventilazzjoni u tal-arja kkundizzjonata , 
l-applikazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinovabbli, elementi ta’ tisħin u tberrid 
passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ ġewwa, 
dawl naturali adegwat  u d-diżinn tal-bini. 
Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liġijiet tal-fiżika huma universali. Fil-livell lokali il-parametri objettivi biss, bħad-dawl tax-
xemx huma rilevanti u d-dejta diġà hija standardizzata fil-livell Ewropew. Il-miżuri ta' 
implimentazzjoni attwali b'mudelli ta' kalkoli differenti de facto joħolqu xkiel għall-kummerċ. 
Il-metodu waħdieni se jippermetti li jkun hemm qbil fil-livelli kollha.

"Il-kwalità tal-arja fuq ġewwa" mhijiex fattur attiv. "Is-sistema ta' ventilazzjoni" tirrifletti dan 
kollu b'mod aħjar u tgħin ukoll biex tiddifferenzja bejn is-sistemi tal-kundizzjonaturi tal-arja 
u dawk ta' ventilazzjoni.

Emenda 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija waħdanija, pereżempju kif 
stabbilita fl-EN 15193 "Ir-rendiment tal-
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tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-diżinn 
tal-bini.  Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini. 

enerġija tal-bini - Rekwiżiti tal-enerġija 
għad-dawl", u  li tinkludi, flimkien mal-
karatteristiċi  termali, fatturi oħra li 
għandhom rwol dejjem aktar importanti 
bħal installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata, is-sistemi tad-dawl, l-
applikazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinovabbli, elementi ta’ tisħin u tberrid 
passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ ġewwa, 
kejl, monitoraġġ u kontroll ta' dawl 
naturali adegwat  u d-diżinn tal-bini. Il-
metodoloġija għall-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija m’għandux ikun ibbażat biss 
fuq l-istaġun meta jkun meħtieġ it-tisħin, 
iżda għandu jkopri l-prestazzjoni tal-
enerġija annwali tal-bini. Il-metodoloġija 
għandha tqis l-istandards Ewropej 
b'mandat bħall-EN 15193 "Ir-rendiment 
tal-enerġija tal-bini - Rekwiżiti tal-
enerġija għad-dawl".

Or. en

Emenda 65
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-diżinn 
tal-bini.  Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija armonizazata li tinkludi
flimkien mal- karatteristiċi  termali, fatturi 
oħra li għandhom rwol dejjem aktar 
importanti bħal installazzjonijiet tat-tisħin 
u tal-arja kkundizzjonata , l-applikazzjoni 
ta’ sorsi ta’ enerġija rinovabbli, elementi 
ta’ tisħin u tberrid passiv, dell, kwalità tal-
arja ta’ ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-
diżinn tal-bini. Il-metodoloġija għall-
kalkolu tal-prestazzjoni tal-enerġija 
m’għandux ikun ibbażat biss fuq l-istaġun 
meta jkun meħtieġ it-tisħin, iżda għandu 
jkopri l-prestazzjoni tal-enerġija annwali 
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meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini. 

tal-bini. L-istandardizzazzjoni Ewropea 
mwettqa mill-Mandat M/343 għandha 
tittieħed ukoll bħala l-bażi sabiex ikun 
evitat ir-riskju tal-frammentazzjoni tas-
suq fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni twassal għal frammentazzjoni tas-suq. Fl-interessi tal-
komparabilità standard Ewropew għandu jiġi żviluppat.

Emenda 66
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal tisħin u l-
installazzjonijiet tal-arja kkundizzjonata , 
l-applikazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinovabbli, elementi ta’ tisħin u tberrid 
passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ ġewwa, 
dawl naturali adegwat  u d-diżinn tal-bini.  
Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini. 

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħas-sistemi ta' 
tisħin, tkessiħ u ventilazzjoni, irkupru tas-
sħana, il-kontroll ta' zona partikulari, l-
applikazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinovabbli, elementi ta’ tisħin u tberrid 
passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ ġewwa, 
dawl naturali adegwat  u d-diżinn tal-bini. 
Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the energy 
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efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account concerning energy 
performance of buildings requirements.

To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the term 
“cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on “functions” 
instead of technologies, because more multifunctional systems are placed on the market. E.g. 
most air-conditioners also have a heating function, some heat pumps may have a cooling 
function.

Emenda 67
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-diżinn 
tal-bini. Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini. 

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat, l-użu tal-
materjali għall-iżolament l-aktar effettivi 
u d-diżinn tal-bini. Il-metodoloġija għall-
kalkolu tal-prestazzjoni tal-enerġija 
m’għandux ikun ibbażat biss fuq l-istaġun 
meta jkun meħtieġ it-tisħin, iżda għandu 
jkopri l-prestazzjoni tal-enerġija annwali 
tal-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importanza tal-materjal għall-iżolament l-aktar effettiv jidher li huwa sekondarju f'din id-
Direttiva u huwa wieħed mill-komponenti prinċipali li għandhom jitqiesu meta jkunu qed jiġu 
żviluppati l-kalkoli għall-effiċjenza tal-enerġija.
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Emenda 68
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-diżinn 
tal-bini.  Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini. 

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal-karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal
installazzjonijiet tat-tisħin, tal-ventilazzjoni
u tal-arja kkundizzjonata, is-sistemi tad-
dawl, l-applikazzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinovabbli, elementi ta’ tisħin u tberrid 
passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ ġewwa, 
dawl naturali adegwat  u d-diżinn tal-bini. 
Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġija li tiddetermina r-rendiment tal-enerġija tal-binjiet għandha tkun ċara, 
komuni għal kulħadd u bbażata fuq standards Ewropej armonizzati eżistenti (CEN). Din 
tirriżulta f'armonizzazzjoni aħjar tas-settur tal-kostruzzjoni tal-bini u f'komparabilità wiesgħa 
tal-UE tal-effiċjenza tal-enerġija tal-binjiet.

"Ventilazzjoni" tgħin biex tiddifferenzja bejn is-sistemi li jikkundizzjonaw l-arja u dawk ta' 
ventilazzjoni, li fil-maġġoranza tal-binjiet residenzjali huma żewġ sistemi differenti.
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Emenda 69
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-diżinn 
tal-bini. Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini. 

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat, sistemi ta' 
iżolament  u d-diżinn tal-bini. Il-
metodoloġija għall-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija m’għandux ikun ibbażat biss 
fuq l-istaġun meta jkun meħtieġ it-tisħin, 
iżda għandu jkopri l-prestazzjoni tal-
enerġija annwali tal-bini. Din il-metoloġija 
għandha tagħmel distinzjoni bejn l-
"involkru tal-binja" u s-"sistema teknika 
tal-bini".

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sistemi ta' iżolazzjoni, li għandhom x'jaqsmu ma' partijiet differenti tal-involkru tal-binja 
(saqaf, ħitan, artijiet, bjut, twieqi, pontijiet termali eċċ) huma fattur kruċjali fir-rendiment tal-
enerġija tal-binjiet.  Il-metodoloġija biex dan jiġi kkalkulat għandha tapplika d-distinzjoni 
proposta, għaliex l-insulazzjoni termali ta' binja hija essenzjali biex tkun deċiża s-sistema 
teknika korretta għall-binja. Iktar ma binja tkun insulata, inqas ikun hemm bżonn li tiġi 
installata sistema teknika kbira żżejjed. 
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Emenda 70
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-diżinn 
tal-bini.  Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini. 

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija komparattiva, li tista’ tkun 
iddifferenzjata fuq livell nazzjonali u
reġjonali, u  li tinkludi, flimkien mal-
karatteristiċi  termali, fatturi oħra li 
għandhom rwol dejjem aktar importanti 
bħal installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-diżinn 
tal-bini. Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-Istati Membri jużaw sistemi metriċi differenti, dan iwaqqafhom milli jikkomparaw 
ir-rendiment tal-enerġija tal-binjiet tagħhom. 

Emenda 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi

(9) Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-bażi ta’ 
metodoloġija, li tista’ tkun iddifferenzjata 
fuq livell nazzjonali u  reġjonali, u  li 
tinkludi, flimkien mal- karatteristiċi
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termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata , l-applikazzjoni ta’ sorsi 
ta’ enerġija rinovabbli, elementi ta’ tisħin u 
tberrid passiv, dell, kwalità tal-arja ta’ 
ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-diżinn 
tal-bini.  Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija m’għandux ikun 
ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun 
meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini. 

termali, fatturi oħra li għandhom rwol 
dejjem aktar importanti bħal 
installazzjonijiet tat-tisħin, tal-ventilazzjoni 
u tal-arja kkundizzjonata , l-applikazzjoni 
ta’ sorsi ta’ enerġija rinovabbli, elementi 
ta’ tisħin u tberrid passiv, dell, kwalità tal-
arja ta’ ġewwa, dawl naturali adegwat  u d-
diżinn tal-bini. Il-metodoloġija għall-
kalkolu tal-prestazzjoni tal-enerġija 
m’għandux ikun ibbażat biss fuq l-istaġun 
meta jkun meħtieġ it-tisħin, iżda għandu 
jkopri l-prestazzjoni tal-enerġija annwali 
tal-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Il-kwalità tal-arja fuq ġewwa" hija r-riżultat u mhux fattur attiv ta' tisħin passiv, l-element 
ta' tiksiħ, jew installazzjonijiet ta' tisħin u tal-arja kkundizzjonata. Apparti dan "il-kwalità tal-
arja fuq ġewwa" mhijiex definita u ma hija użata mkien fid-Direttiva. "Is-sistema ta' 
ventilazzjoni" tirrifletti aħjar dan il-fattur u tgħin biex tiddifferenzja bejn is-sistemi li 
jikkundizzjonaw l-arja u dawk ta' ventilazzjoni, li fil-maġġoranza tal-binjiet residenzjali huma 
żewġ sistemi differenti.

Emenda 72
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Dawn ir-rekwiżiti 
għandhom jiġu ffissati bil-għan li 
jintlaħaq bilanċ bi spiża ottimali bejn l-
investimenti involuti u l-ispejjeż tal-
enerġija ffrankati tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-
bini . Għandu jkun hemm provvediment 
għal possibilità  li l-  Istati Membri  
regolarment jirrevedu r-rekwiżiti minimi  
tagħhom   tal-prestazzjoni tal-enerġija  
għall-bini  fejn jidħol il-progress tekniku. 

(10) L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Għandu jkun hemm 
provvediment li jippermetti li l-Istati 
Membri regolarment jirrevedu r-rekwiżiti 
minimi tagħhom tal-prestazzjoni tal-
enerġija għall-bini fejn jidħol il-progress 
tekniku.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-obbligu tal-proposta tal-Kummissjoni fuq l-Istati Membri biex jadottaw ir-rekwiżiti minimi 
tar-rendiment tal-enerġija għall-binjiet, mhux aktar mill-2017, għar-rekwiżiti minimi tal-
ispiża ottimali kkalkulati skont il-metodu uniformi preskritt, imur kontra l-prinċipju tas-
sussidjarjetà.  Mhuwiex ċar għaliex l-objettiv segwit mill-verżjoni l-ġdida tad-Direttiva tal-
Binjiet (i.e. biex titjieb l-effiċjenza tal-enerġija fis-settur tal-binjiet) ma setgħetx tinkiseb sew 
mill-Istati Membri.

Emenda 73
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Dawn ir-rekwiżiti 
għandhom jiġu ffissati bil-għan li jintlaħaq 
bilanċ bi spiża ottimali bejn l-investimenti 
involuti u l-ispejjeż tal-enerġija ffrankati 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini . Għandu jkun 
hemm provvediment għal possibilità li l-
Istati Membri regolarment jirrevedu r-
rekwiżiti minimi tagħhom  tal-prestazzjoni 
tal-enerġija għall-bini  fejn jidħol il-
progress tekniku.

(10) L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Dawn ir-rekwiżiti 
għandhom jiġu ffissati bil-għan li jintlaħaq 
bilanċ bi spiża ottimali bejn l-investimenti 
involuti u l-ispejjeż tal-enerġija, tal-
ambjent u ta' spejjeż soċjali esterni oħra 
ffrankati tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini .  
Għandu jkun hemm provvediment għal 
possibilità li l-  Istati Membri regolarment 
jirrevedu r-rekwiżiti minimi tagħhom  tal-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini  fejn 
jidħol il-progress tekniku

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż u l-benefiċċji ambjentali, bħal fuq il-bidla fil-klima, għandhom jitqiesu meta jiġi 
kkalkulat il-bilanċ tal-ispiża ottimali.
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Emenda 74
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Dawn ir-rekwiżiti 
għandhom jiġu ffissati bil-għan li jintlaħaq 
bilanċ bi spiża ottimali bejn l-investimenti 
involuti u l-ispejjeż tal-enerġija ffrankati 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini . Għandu jkun 
hemm provvediment għal possibilità li l-
Istati Membri regolarment jirrevedu r-
rekwiżiti minimi tagħhom  tal-prestazzjoni 
tal-enerġija għall-bini  fejn jidħol il-
progress tekniku.

(10) L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Dawn ir-rekwiżiti 
għandhom jiġu ffissati bil-għan li jintlaħaq 
bilanċ bi spiża ottimali bejn l-investimenti 
involuti u l-ispejjeż tal-enerġija u dawk 
esterni ffrankati tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-
bini  Għandu jkun hemm provvediment 
għal possibilità li l-  Istati Membri 
regolarment jirrevedu r-rekwiżiti minimi 
tagħhom  tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għall-bini  fejn jidħol il-progress tekniku

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż ambjentali li huma ffrankati huma ta' importanza kbira u għandhom j itqiesu wkoll.

Emenda 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Dawn ir-rekwiżiti 
għandhom jiġu ffissati bil-għan li jintlaħaq 
bilanċ bi spiża ottimali bejn l-investimenti 
involuti u l-ispejjeż tal-enerġija ffrankati 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini . Għandu jkun 
hemm provvediment għal possibilità li l-
Istati Membri regolarment jirrevedu r-
rekwiżiti minimi tagħhom  tal-prestazzjoni 
tal-enerġija għall-bini  fejn jidħol il-

(10) L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Dawn ir-rekwiżiti 
għandhom jiġu ffissati bil-għan li jintlaħaq 
bilanċ ottimali bejn in-nefqa u l-
benefiċċju fost l-investimenti involuti u l-
ispejjeż tal-enerġija ffrankati tul iċ-ċiklu 
tal-ħajja tal-bini
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progress tekniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Analiżi nefqa benefiċċju ġusta għandha tiġi żgurata, aktar milli ffukar biss fuq l-ispejjeż, 
sabiex titqies il-medda wiegħa ta' benefiċċji soċjoekonomiċi u ambjentali.

Emenda 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija komparattiva għall-kalkolu 
ta' livelli ta’ spiża ottimali għar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija. L-
Istati Membri għandhom jużaw din il-
metodoloġija komparattiva biex iqabblu r-
riżultati mar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija li jkunu adottaw. 
Ir-riżultati ta’ dan it-tqabbil u d-dejta użata 
biex jintlaħqu dawn ir-riżultati għandhom 
jiġu rrapurtati regolarment lill-
Kummissjoni. Dawn ir-rapporti għandhom 
jgħinu lill-Kummissjoni tivvaluta l-
progress tal-Istati Membri fl-ilħiq ta’ livelli 
bi spiża ottimali ta’ rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija u tirrapporta dwar 
dan il-progress. Wara perjodu tranżitorju, 
L-Istati Membri għandhom jużaw din il-
metodolġija komparattiva meta jirrevedu r-
rekwiżiti minimi tagħhom tal-prestazzjoni 
tal-enerġija.

(12) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija waħdanija għall-kalkolu ta' 
livelli ta’ spiża ottimali għar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija. Din il-
metodoloġija għandha tkun konsistenti 
ma' dik użata fil-leġiżlazzjoni tal-
Komunità applikabbli għar-rekwiżiti ta' 
rendiment għall-prodotti, il-komponenti u 
s-sistemi ta' bini tekniku li jinkludi l-
binjiet.   L-Istati Membri għandhom jużaw 
din il-metodoloġija waħdanija biex 
jadottaw ir-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija. Ir-riżultati ta’ dan 
il-kalkolu u d-dejta użata biex jintlaħqu 
dawn ir-riżultati għandhom jiġu rrapurtati 
regolarment lill-Kummissjoni. Dawn ir-
rapporti għandhom jgħinu lill-
Kummissjoni tivvaluta l-progress tal-Istati 
Membri fl-ilħiq ta’ livelli bi spiża ottimali 
ta’ rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija u tirrapporta dwar dan il-progress. 
L-Istati Membri għandhom japplikaw din 
il-metodolġija meta jirrevedu u 
jistabbilixxu r-rekwiżiti minimi tagħhom 
tal-prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tiżgura konsistenza mal-leġiżlazzjoni eżistenti. 

Hemm il-bżonn li jkun hemm metodu ta' kalkolu wieħed b'varjabilità tal-objettivi li jqis il-
varjazzjonijiet reġjonali bbażati fuq approċċ tas-suq waħdieni aktar milli fuq metodoloġija 
komparattiva.

Emenda 77
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija komparattiva għall-kalkolu 
ta' livelli ta’ spiża ottimali għar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija. L-
Istati Membri għandhom jużaw din il-
metodoloġija komparattiva biex iqabblu r-
riżultati mar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija li jkunu adottaw. 
Ir-riżultati ta’ dan it-tqabbil u d-dejta użata 
biex jintlaħqu dawn ir-riżultati għandhom 
jiġu rrapurtati regolarment lill-
Kummissjoni. Dawn ir-rapporti għandhom 
jgħinu lill-Kummissjoni tivvaluta l-
progress tal-Istati Membri fl-ilħiq ta’ livelli 
bi spiża ottimali ta’ rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija u tirrapporta dwar 
dan il-progress. Wara perjodu tranżitorju, 
L-Istati Membri għandhom jużaw din il-
metodolġija komparattiva meta jirrevedu r-
rekwiżiti minimi tagħhom tal-prestazzjoni 
tal-enerġija.

(12) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija armonizzata għall-kalkolu ta' 
livelli ta’ spiża ottimali għar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija 
applikabbli għar-rekwiżiti tas-sistemi 
tekniċi tal-bini li huma magħmula mill-
bini u mit-tagħmir sussegwenti tiegħu. L-
Istati Membri għandhom jużaw din il-
metodoloġija armonizzata biex 
jistabbilixxu r-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija li jkunu adottaw. 
Ir-riżultati ta’ dan it-tqabbil u d-dejta użata 
biex jintlaħqu dawn ir-riżultati għandhom 
jiġu rrappurtati regolarment lill-
Kummissjoni. Dawn ir-rapporti għandhom 
jgħinu lill-Kummissjoni tivvaluta l-
progress tal-Istati Membri fl-ilħuq ta’ 
livelli bi spiża ottimali ta’ rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija u tirrapporta 
dwar dan il-progress. Wara perjodu 
tranżitorju, L-Istati Membri għandhom 
jużaw din il-metodolġija armonizzata meta 
jirrevedu r-rekwiżiti minimi tagħhom tal-
prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en
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Emenda 78
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija komparattiva għall-kalkolu 
ta' livelli ta’ spiża ottimali għar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija. L-
Istati Membri għandhom jużaw din il-
metodoloġija komparattiva biex iqabblu r-
riżultati mar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija li jkunu adottaw. 
Ir-riżultati ta’ dan it-tqabbil u d-dejta użata 
biex jintlaħqu dawn ir-riżultati għandhom 
jiġu rrapurtati regolarment lill-
Kummissjoni. Dawn ir-rapporti għandhom 
jgħinu lill-Kummissjoni tivvaluta l-
progress tal-Istati Membri fl-ilħiq ta’ livelli 
bi spiża ottimali ta’ rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija u tirrapporta dwar 
dan il-progress. Wara perjodu tranżitorju, 
L-Istati Membri għandhom jużaw din il-
metodolġija komparattiva meta jirrevedu 
r-rekwiżiti minimi tagħhom tal-
prestazzjoni tal-enerġija.

(12) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
linji gwida għall-kalkolu ta' livelli ta’ spiża 
ottimali għar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija. L-Istati Membri 
għandhom iqisu dawn il-linji gwida fil-
kalkoli tagħhom u għandhom iqabblu r-
riżultati tal-kalkoli mar-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija li jkunu 
adottaw. Ir-riżultati ta’ dan it-tqabbil u d-
dejta użata biex jintlaħqu dawn ir-riżultati 
għandhom jiġu rrappurtati regolarment 
lill-Kummissjoni. Dawn ir-rapporti 
għandhom jgħinu lill-Kummissjoni 
tivvaluta l-progress tal-Istati Membri fl-
ilħuq ta’ livelli bi spiża ottimali ta’ 
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija u tirrapporta dwar dan il-progress.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri diġà għandhom metodi biex jikkalkulaw l-aħjar rekwiżiti minimi f’sens ta’ 
nefqa. Għal dawk l-Istati Membri l-introduzzjoni ta’ metodoloġija komparattiva uniformi 
toħloq piż amministrattiv sinifikanti kieku l-metodu attwali tal-kalkolu kellu jkun ikkonsolidat 
mal-metodoloġija komparattiva sussegwentement imposta mill-Kummissjoni.  F’dan is-sens 
hemm dubju dwar il-valur miżjud tal-istrateġija armonizzata biex tittejjeb l-effiċjenza 
enerġetika.
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Emenda 79
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-bini għandu  impatt fit-tul fuq il-
konsum tal-enerġija u bini ġdid għandu 
għaldaqstant jilħaq rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal -enerġija adattati għall-
klima lokali. Peress li l-applikazzjoni ta’ 
sistemi alternattivi ta’ provvista tal-
enerġija ġeneralment mhux esplorata 
għall-potenzjal kollu tagħha, il- fattibbiltà
teknika, ambjentali u ekonomika  ta’ 
sistemi ta’ provvista tal-enerġija alternattiv 
a  għandhom ikunu meqjusa, ikun xi jkun 
id-daqs tal-bini. 

(13) Il-bini għandu impatt ewlieni fuq il-
konsum tal-enerġija fi żmien fit-tul. 
Minħabba ċ-ċiklu ta’ tiġdid ta’ żmien twil 
tal-bini eżistenti, il-bini ġdid u dak li 
jeżisti li huwa suġġett għal rinovazzjoni 
ewlenija għandu għaldaqstant jilħaq 
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija adattati għall-klima lokali Peress 
li l-applikazzjoni ta’ sistemi alternattivi ta’ 
provvista tal-enerġija b’mod ġenerali mhix 
esplorata sal-potenzjal kollu tagħha, il-
fattibbiltà teknika, ambjentali u 
ekonomika  ta’ sistemi ta’ provvista tal-
enerġija alternattiva għandhom ikunu 
meqjusa, ikun xi jkun id-daqs tal-bini u 
irrispettivament minn jekk il-bini huwiex 
ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li ċ-ċiklu ta’ tiġdid għall-bini attwali huwa ta’ madwar 25 sena, ir-rekwiżit għall-użu 
ta’ sistemi ta’ enerġija li tiġġedded jew tal-koġenerazzjoni jkollhom biss impatt limitat jekk il-
bini li jeżisti jkun eskluż. Billi l-bini eżistenti jirrappreżenta 95% tal-istokk kollu tal-bini, din 
tkun opportunità mitlufa.

Emenda 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-bini għandu  impatt fit-tul fuq il-
konsum tal-enerġija u bini ġdid għandu 

(13) Il-bini għandu impatt fuq il-konsum 
tal-enerġija fi żmien fit-tul u l-bini l-ġdid
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għaldaqstant jilħaq rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal -enerġija adattati għall-
klima lokali. Peress li l-applikazzjoni ta’ 
sistemi alternattivi ta’ provvista tal-
enerġija ġeneralment mhux esplorata 
għall-potenzjal kollu tagħha, il- fattibbiltà
teknika, ambjentali u ekonomika  ta’ 
sistemi ta’ provvista tal-enerġija alternattiv 
a  għandhom ikunu meqjusa, ikun xi jkun 
id-daqs tal-bini. 

għandu għaldaqstant jilħaq rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija adattati 
għall-klima lokali. Peress li l-applikazzjoni 
ta’ sistemi alternattivi ta’ provvista tal-
enerġija b’mod ġenerali mhix esplorata 
sal-potenzjal kollu tagħha, il-fattibbiltà
teknika, ambjentali u ekonomika  ta’ 
sistemi ta’ provvista tal-enerġija 
alternattiva għandhom ikunu meqjusa, 
skont il-prinċipju li l-ewwel ikun żgurat li 
l-ħtiġijiet għall-enerġija għat-tisħin u t-
tberrid jitnaqqsu sal-anqas livell ottimali 
f’sens ta’ nefqa, ikun xi jkun id-daqs tal-
bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi rikonoxxut il-potenzjal tal-iffrankar tad-CO2, is-sigurtà tal-provvista 
u l-benefiċċji l-oħra tas-sistemi alternattivi tal-provvista tal-enerġija fil-bini. Madankollu, 
minħabba l-effettività għolja ħafna f’sens ta’ nefqa u l-gwadann għoli fuq l-investimenti fl-
effiċjenza enerġetika, jinħtieġ li jkun żgurat li d-domanda għall-enerġija titnaqqas b'kemm 
jista' jkun iġġustifikat. Id-domanda għall-enerġija għandha titnaqqas kemm jista’ jkun b’mod 
ottimali f’sens ta’ nefqa. B’dan il-mod, uħud mill-iffrankar ekonomiku frott l-effiċjenza 
enerġetika mtejba jista’ wkoll jiġi investit fi provvisti ta’ enerġija alternattiva.

Emenda 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-bini għandu  impatt fit-tul fuq il-
konsum tal-enerġija u bini ġdid għandu 
għaldaqstant jilħaq rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal -enerġija adattati għall-
klima lokali. Peress li l-applikazzjoni ta’ 
sistemi alternattivi ta’ provvista tal-
enerġija ġeneralment mhux esplorata 
għall-potenzjal kollu tagħha, il- fattibbiltà 
teknika, ambjentali u ekonomika  ta’ 
sistemi ta’ provvista tal-enerġija alternattiv 

(13) Il-bini għandu impatt fuq il-konsum 
tal-enerġija fi żmien fit-tul u l-bini l-ġdid
għandu għaldaqstant jilħaq rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija adattati 
għall-klima lokali.  Peress li l-
applikazzjoni ta’ sistemi alternattivi ta’ 
provvista tal-enerġija b’mod ġenerali mhix 
esplorata sal-potenzjal kollu tagħha, is-
sistemi ta’ provvista tal-enerġija 
alternattiva għandhom ikunu meqjusa 
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a  għandhom ikunu meqjusa, ikun xi jkun 
id-daqs tal-bini. 

għall-bini l-ġdid u għal dak li diġà jeżisti,, 
ikun xi jkun id-daqs tiegħu.

Or. en

Emenda 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Tibdil estensiv f’bini eżistenti , ikun xi 
jkun id-daqs tiegħu,  jipprovdi  opportunità
sabiex jittieħdu miżuri bi spiża effettiva
sabiex tkun imtejba l-prestazzjoni tal-
enerġija. Tibdil estensiv huwa dawk il-
każijiet fejn, għal raġunijiet ta’ spiża 
effiċjenti, għandu jkun possibbli li jiġu 
limitati r-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni 
tal-enerġija għall-partijiet imġedda li 
huma l-aktar rilevanti għall-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini. 

(14) Tibdil estensiv f’bini eżistenti, ikun xi 
jkun id-daqs tiegħu, jipprovdi opportunità
sabiex jittieħdu miżuri bi spiża effettiva 
sabiex tkun imtejba l-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini kollu. Bl-iffissar ta’ 
rekwiżiti għal miżuri effettivi f’sens ta’ 
nefqa, ikun żgurat li ma jinħolqu ebda 
ostakli li jistgħu jiskuraġġixxu li jitwettaq 
tiġdid kbir. 

Or. en

Emenda 83
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Tibdil estensiv f’bini eżistenti , ikun 
xi jkun id-daqs tiegħu,  jipprovdi
opportunità sabiex jittieħdu miżuri bi spiża 
effettiva  sabiex tkun imtejba l-prestazzjoni 
tal-enerġija. Tibdil estensiv huwa dawk il-
każijiet fejn, għal raġunijiet ta’ spiża 
effiċjenti, għandu jkun possibbli li jiġu 
limitati r-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni 
tal-enerġija għall-partijiet imġedda li huma 

(14) Tibdil estensiv f’bini eżistenti b’erja 
ta’ aktar minn 250 m2, jista’, meta jkun 
teknikament u legalment possibbli,
jipprovdi opportunità sabiex jittieħdu 
miżuri bi spiża effettiva sabiex tkun 
imtejba l-prestazzjoni tal-enerġija. Għal 
raġunijiet ta’ spiża effiċjenti, għandu jkun 
possibbli li jiġu limitati r-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija għall-partijiet 
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l-aktar rilevanti għall-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. 

imġedda li huma l-aktar rilevanti għall-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tqisx il-fatt li, partikolarment fil-bliet, fejn il-binjiet spiss 
għandhom l-istess konfini tal-artijiet, jista’ jkun impossibbli minħabba raġunijiet legali li, 
pereżempju, il-ħitan esterni jiġu iżolati, peress li dan ikun qed jolqot id-drittijiet tas-sid tal-
art ta’ maġenbhom. Għalhekk tinħtieġ addizzjoni li tenfasizza li dawn il-miżuri effettivi mis-
sens ta’ nefqa, li jtejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, iridu jkunu wkoll teknikament u 
legalment fattibbli. 

Emenda 84
Lena Ek

Proposta għal direttiva
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Hemm studji li juru li s-settur tal-
kostruzzjoni jbati minn ineffiċjenza li 
twassal għal spejjeż għal utent aħħari li 
huma ferm ogħla mill-ispejjeż ottimali. Il-
kalkoli juru li l-ispejjeż għall-bini jistgħu 
jitnaqqsu bi 30-35% permezz ta’ skart 
imnaqqas f’ħafna mill-proċessi ta’ 
kostruzzjoni u għal ħafna mill-prodotti. 
In-nuqqas ta’ effiċjenza fis-settur tal-bini 
huwa theddida ewlenija għall-għan u l-
iskop ta’ din id-Direttiva, peress li n-nefqa 
għolja u mhux ġustifikata għall-bini u t-
tiġdid tnaqqas l-effettività f’sens ta’ nefqa, 
u għaldaqstant l-effettività enerġetika fis-
settur.  Sabiex jiġi ggarantit it-tħaddim 
xieraq ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa t-tħaddim tas-suq tal-
bini u tirrapporta l-konklużjonijiet u s-
suġġerimenti tagħha lill-Istati Membri u 
lill-Parlament Ewropew, u l-Istati Membri 
għandhom jistinkaw biex jassiguraw li 
jkun hemm prezzijiet trasparenti fis-settur 
tal-bini u tat-tiġdid tal-bini u, barra minn 
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hekk, jieħdu miżuri xierqa sabiex ineħħu 
l-ostakoli għad-dħul fis-suq, u għal 
faċilitajiet u infrastruttura rilevanti, għal 
dawk li huma ġodda, speċjalment għall-
SMEs. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm studji li juru li sa 30-35% tan-nefqa tal-bini hija marbuta direttament mal-iskart fl-
ipproċessar u l-produzzjoni. ("Waste in construction projects - call for a new approach", 
Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of the Built Environment Building 
Economics and Management, Chalmers University of Technology, Gothenburg 2007.) 
Tnaqqis fin-nefqa żejda fis-settur tal-bini jwassal għal żieda sinifikanti fl-għadd ta’ tiġdidiet 
tal-bini li jwasslu għal titjib fl-effiċjenza enerġetika fil-binjiet, billi dawn it-tiġdidiet ikunu 
ħafna irħas għall-utenti aħħarin.

Emenda 85
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Sabiex tittejjeb l-effiċjenza 
enerġetika tal-apparat domestiku u tat-
tisħin u t-tberrid, it-teknoloġija tal-
informazzjoni għandha tkun żviluppata u 
użata, bil-għan li jkun hemm ‘binjiet 
intelliġenti’.

Or. fi

Adlib Express Watermark



PE420.139v01-00 30/104 AM\768653MT.doc

MT

Emenda 86
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ bini li mhux biss jilħaq ir-
rekwiżiti minimi kurrenti tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huwa aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
bini li sew l-emissjonijiet tiegħu tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja huma baxxi jew żero u 
jirrappurtawhom regolarment lill-
Kummissjoni. 

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bini ta’ binjiet mingħajr ebda emissjonijiet ta’ CO2 u konsum ta’ enerġija primarja, jew 
f’ammonti baxxi, li għalhekk imorri ‘l hinn mill-istandards minimi meħtieġa li jridu jiġu 
ffissati mill-Istati Membri, jista’ jsir biss fuq bażi volontarja.  L-Istati Membri ma jistgħux 
jintrabtu li binjiet bħal dawn ikunu jagħmlu proporzjon speċifiku tal-istokk kollu tal-bini sal-
2020. Ir-regola proposta fl-Artikolu 9(5) tidher li għanda l-effett li toħloq rekwiżiti diretti tal-
UE għal djar mingħajr użu nett ta’ enerġija, jew b’użu baxx (sussidjarjetà).

Emenda 87
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ bini li mhux biss jilħaq ir-
rekwiżiti minimi kurrenti tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huwa aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ binjiet li mhux biss jilħqu r-
rekwiżiti minimi attwali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huma aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
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pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' bini
li sew l-emissjonijiet tiegħu tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja huma baxxi jew żero u 
jirrappurtawhom regolarment lill-
Kummissjoni. 

pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binjiet li sew l-emissjonijiet tagħhom tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja huma baxxi jew żero u 
jirrappurtawhom regolarment lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tressaq sat-30 ta’ Ġunju 2010 proposti li 
jistabbilixxu metodoloġija komuni għad-
definizzjoni ta’ binjiet li sew l-
emissjonijiet tagħhom tad-dijossidu tal-
karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja huma baxxi jew żero, li għandha 
tqis il-kundizzjonijiet reġjonali tat-temp. 
Il-Kummissjoni Ewropea, il-Bank 
Ewropew tal-Investiment u l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu, sat-30 
ta’ Ġunju 2010, Fond għall-Effiċjenza 
tal-Enerġija u għall-Enerġija li 
Tiġġedded, biex sal-2020, jappoġġjaw ż-
żieda gradwali fil-perċentwali ta’ bini ġdid 
li jikkonforma ma’ dan l-istandard.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-idea ta’ metodoloġija komuni, kif propost mir-Rapporteur, tista’ titqies, f’dan l-
istadju ikun xieraq li l-Kummissjoni titħalla jkollha marġinu ta’ attwazzjoni dwar l-għażliet 
kollha għad-dispożizzjoni biex tkun definita din il-metodoloġija, l-aktar sabiex jiġi ddefinit 
kemm għandha tkun torbot u kif għandu jiġi rrispettat il-prinċipju tas-sussidjarjetà. 

Emenda 88
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ bini li mhux biss jilħaq ir-
rekwiżiti minimi kurrenti tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huwa aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ binjiet li mhux biss jilħqu r-
rekwiżiti minimi attwali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huma aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
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pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' bini
li sew l-emissjonijiet tiegħu tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja huma baxxi jew żero u 
jirrappurtawhom regolarment lill-
Kummissjoni. 

pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binjiet li jeżistu li sew l-emissjonijiet 
tagħhom tad-dijossidu tal-karbonju sew il-
konsum tal-enerġija primarja huma baxxi 
jew żero u ta’ binjiet ġodda li jridu 
jinbnew bħala binjiet li fihom kemm l-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju kif 
ukoll il-konsum ta’ enerġija primarja 
jammontaw għal żero, u jirrappurtawhom 
regolarment lill-Kummissjoni 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bini tal-binjiet kollha ġodda b’mod li l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju kif ukoll il-
konsum ta’ enerġija primarja jkunu baxxi jew ikunu jammontaw għal żero, jikkontribwixxi 
sabiex titħaffef il-prestazzjoni tal-effiċjenza nerġetika tal-binjiet.

Emenda 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ bini li mhux biss jilħaq ir-
rekwiżiti minimi kurrenti tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huwa aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' bini
li sew l-emissjonijiet tiegħu tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja huma baxxi jew żero u 
jirrappurtawhom regolarment lill-
Kummissjoni. 

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ binjiet li mhux biss jilħqu r-
rekwiżiti minimi attwali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huma aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binjiet li jeżistu li sew l-emissjonijiet 
tagħhom li l-użu nett tal-enerġija tagħhom 
huwa żero, u biex jiżguraw li l-binjiet 
ġodda kollha jkollhom użu nett tal-
enerġija ta’ żero sal-2016.

Or. en
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Emenda 90
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ bini li mhux biss jilħaq ir-
rekwiżiti minimi kurrenti tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huwa aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' bini
li sew l-emissjonijiet tiegħu tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja huma baxxi jew żero u 
jirrappurtawhom regolarment lill-
Kummissjoni. 

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ binjiet li mhux biss jilħqu r-
rekwiżiti minimi attwali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li jiżguraw l-ogħla livell 
possibbli ta’ prestazzjoni tal-enerġija. 
Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu pjani nazzjonali għal 
żieda fl-għadd ta' binjiet li-użu nett tal-
enerġija primarja tagħhom ikun żero jew 
li jipproduċu aktar enerġija milli 
jikkunsmaw u jirrappurtawhom 
regolarment lill-Kummissjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tiżgura l-iżvilupp ta’ binjiet b’konsum baxx ħafna ta’ enerġija fil-
promozzjoni tal-ogħla livell possibbli ta’ prestazzjoni enerġetika. L-ogħla rekwiżit ta’ 
prestazzjoni enerġetika fis-settur tal-binjiet huwa l-istandard ta’ ‘użu żero’, u, aħjar minnu, l-
istandard tal-produzzjoni ta’ enerġija żejda.

Emenda 91
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ bini li mhux biss jilħaq ir-
rekwiżiti minimi kurrenti tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huwa aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' bini
li sew l-emissjonijiet tiegħu tad-dijossidu 

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ binjiet li mhux biss jilħqu r-
rekwiżiti minimi attwali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li jiżguraw l-ogħla livell 
ta’ prestazzjoni tal-enerġija. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binjiet li jipproduċu enerġija aktar milli 
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tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja huma baxxi jew żero u 
jirrappurtawhom regolarment lill-
Kummissjoni. 

jikkunsmaw u jirrappurtawhom 
regolarment lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-prestazzjoni tal-enerġija tal-binjiet tikkonsisti kemm f’miżuri mil-lat ta’ domanda (eż. l-
effiċjenza enerġetika), u miżuri mil-lat tal-provvista (eż. enerġija li tiġġedded), tinħtieġ 
strateġija integrate biex tiżgura l-ogħla livell ta’ prestazzjoni enerġetika. L-ogħla rekwiżit ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija fis-settur tal-binjiet huwa l-istandard tal-bini li jipproduċi enerġija 
aktar milli jikkonsuma.

Emenda 92
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ bini li mhux biss jilħaq ir-
rekwiżiti minimi kurrenti tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huwa aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' bini
li sew l-emissjonijiet tiegħu tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja huma baxxi jew żero u 
jirrappurtawhom regolarment lill-
Kummissjoni.

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ binjiet li mhux biss jilħqu r-
rekwiżiti minimi attwali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huwa aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binjiet li sew l-emissjonijiet tagħhom tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja huma baxxi jew żero jew 
li jipproduċi l-enerġija u jirrappurtawhom 
regolarment lill-Kummissjoni.

Or. fi
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Emenda 93
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ bini li mhux biss jilħaq ir-
rekwiżiti minimi kurrenti tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huwa aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' bini
li sew l-emissjonijiet tiegħu tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja huma baxxi jew żero u 
jirrappurtawhom regolarment lill-
Kummissjoni. 

(15) Huma meħtieġa miżuri biex jiżdied l-
għadd ta’ binjiet li mhux biss jilħqu r-
rekwiżiti minimi attwali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija, imma li huwa aktar 
enerġetikament effiċjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binjiet li fihom il-konsum tal-enerġija 
aħħari huwa baxx jew żero u 
jirrappurtawhom regolarment lill-
Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-konsumatur mhuwiex il-konsum tal-enerġija primarja li jgħodd, iżda l-konsum aħħari 
tal-enerġija: Din hija l-unika figura li jista’ jaqra minn fuq il-miter tiegħu, u għal dan il-għan 
huwa irrelevanti għalih jekk, ngħidu aħna, l-elettriku ġiex prodott minn sorsi ta’ enerġija li 
jiġġeddu jew minn sorsi nukleari. Din tgħodd ukoll għall-gass naturali, li jista’ jiġi prodott 
mill-iskart.

Emenda 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-Istati Membri għandhom ikunu 
mħeġġa biex jiħedu miżuri apparti dawk 
stipulati f’din id-Direttiva biex 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika 
mtejba tal-binjiet. Dawn il-miżuri jistgħu 
jinkludu inċentivi għan-negozji, għas-
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sidien tad-djar u għall-kerrejja, inklużi 
rati mnaqqsa ta’ VAT għas-servizzi ta’ 
tiġdid tal-binjiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-ispiża kapitali spiss għolja tal-investimenti fl-effiċjenza enerġetika, in-negozji, is-
sidien tad-djar u l-kerrejja jeħtieġu għajnuna finanzjarja biex jagħmlu dan l-investiment tal-
bidu. Dan jista’ jsir f’forma ta’ self mingħajr interessi lis-sidien tad-djar jew rati mnaqqsa ta’ 
VAT fuq servizzi marbutin direttament mat-tiġdid għall-effiċjenza enerġetika. L-applikazjoni 
ta’ rati mnaqqsa tal-VAT għal-prodotti biss tista’ tirriżulta f’użu akbar ta’ ħaddiema bla 
sengħa, li jista’ jdgħajjef l-effettività tax-xogħlijiet imwettqa, li ma jagħtix garanzija tal-
iffrankar tal-enerġija.

Emenda 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Għandu jitqies il-fatt li leġiżlazzjoni 
effettiva tqis l-impatti negattivi u l-ħsara li 
jistgħu jinħolqu f’ċerti oqsma tal-
applikazzjoni. Fit-traspożizzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
għandu jitqies b’mod partikulari l-wirt 
kulturali.

Or. en

Emenda 96
Ján Hudacký

Proposta għal direttiva
Premessa 16 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) L-Istati Membri m’għandhomx 
iħallu r-regolazzjoni mgħawwġa tal-
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prezzijiet tal-enerġija għall-konsumaturi li 
ma tagħtix inċentivi biex tiġi ffrankata l-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolazzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija għandha t-tendenza li twassal għal konsum ogħla 
tal-enerġija mill-konsumaturi aħħarin u għal tgħawwiġ tas-suq tal-enerġija. Dawn il-miżuri 
regolamentarji għandhom jiġu evitati u għandhom jiġu ssostitwiti b’miżuri li jistimulaw lill-
konsumaturi aħħarin biex jiffrankaw aktar enerġija.

Emenda 97
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ix-xerrej u l-okkupant prospettiv ta’ 
bini jew partijiet minnu għandhom 
jingħataw informazzjoni korretta dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u pariri 
prattiċi dwar it-titjib tagħha, permezz taċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. Iċ-
ċertifikat għandu wkoll jipprovdi 
informazzjoni dwar l-impatt attwali tat-
tisħin u tat-tberrid fuq il-ħtiġijiet enerġetiċi 
tal-bini, dwar il-konsum tal-enerġija 
primarja u dwar l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju.

(17) Ix-xerrej u l-okkupant prospettiv ta’ 
bini jew partijiet minnu għandhom 
jingħataw informazzjoni korretta dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u pariri 
prattiċi dwar it-titjib tagħha, permezz taċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. Is-
sidien u l-kerrejja ta’ binjiet kummerċjali 
għandhom ikunu obligati wkoll li jaqsmu 
tagħrif dwar il-konsum reali tal-enerġija, 
sabiex jiżguraw li tkun disponibbli d-dejta 
kollha biex ikunu jistgħu jittieħdu 
deċiżjonijiet infurmati dwar titjib meħtieġ.
Iċ-ċertifikat għandu wkoll jipprovdi 
informazzjoni dwar l-impatt attwali tat-
tisħin u tat-tberrid fuq il-ħtiġijiet enerġetiċi 
tal-bini, dwar il-konsum tal-enerġija 
primarja u dwar l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sidien u l-kerrejja ta’ binjiet kummerċjali għandhom ikunu obligati li jaqsmu tagħrif dwar 
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l-użu reali tal-bini, jew ta’ biċċa minnu, sabiex jiżguraw li tkun disponibbli d-dejta kollha 
biex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar titjib meħtieġ. Jekk sid-il-bini ma 
jkunx mgħarraf dwar kif u fejn qed tintuża l-enerġija fil-bini, huwa ma jistax jidentifika 
problemi jew jagħmel it-titjib meħtieġ.

Emenda 98
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ix-xerrej u l-okkupant prospettiv ta’ 
bini jew partijiet minnu għandhom 
jingħataw informazzjoni korretta dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u pariri 
prattiċi dwar it-titjib tagħha, permezz taċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. Iċ-
ċertifikat għandu wkoll jipprovdi 
informazzjoni dwar l-impatt attwali tat-
tisħin u tat-tberrid fuq il-ħtiġijiet enerġetiċi 
tal-bini, dwar il-konsum tal-enerġija 
primarja u dwar l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju.

(17) Ix-xerrej u l-okkupant prospettiv ta’ 
bini jew partijiet minnu għandhom 
jingħataw informazzjoni korretta dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u pariri 
prattiċi dwar it-titjib tagħha, permezz taċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. Is-
sidien u l-kerrejja ta’ binjiet kummerċjali 
għandhom ikunu obligati wkoll li jaqsmu 
tagħrif dwar il-konsum reali tal-enerġija, 
sabiex jiżguraw li tkun disponibbli d-dejta 
kollha biex ikunu jistgħu jittieħdu 
deċiżjonijiet infurmati dwar titjib meħtieġ.
Iċ-ċertifikat għandu wkoll jipprovdi 
informazzjoni dwar l-impatt attwali tat-
tisħin u tat-tberrid fuq il-ħtiġijiet enerġetiċi 
tal-bini, dwar il-konsum tal-enerġija 
primarja u dwar l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sidien u l-kerrejja ta’ binjiet kummerċjali għandhom ikunu obligati li jaqsmu tagħrif dwar 
l-użu reali tal-bini, jew ta’ biċċa minnu, sabiex jiżguraw li tkun disponibbli d-dejta kollha 
biex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar titjib meħtieġ. Jekk sid-il-bini ma 
jkunx mgħarraf dwar kif u fejn qed tintuża l-enerġija fil-bini, huwa ma jistax jidentifika 
problemi jew jagħmel it-titjib meħtieġ.
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Emenda 99
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ix-xerrej u l-okkupant prospettiv ta’ 
bini jew partijiet minnu għandhom 
jingħataw informazzjoni korretta dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u pariri 
prattiċi dwar it-titjib tagħha, permezz taċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. Iċ-
ċertifikat għandu wkoll jipprovdi 
informazzjoni dwar l-impatt attwali tat-
tisħin u tat-tberrid fuq il-ħtiġijiet enerġetiċi 
tal-bini, dwar il-konsum tal-enerġija 
primarja u dwar l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju.

(17) Ix-xerrej u l-okkupant prospettiv ta’ 
bini jew partijiet minnu għandhom 
jingħataw informazzjoni korretta dwar l-
aħjar użu tal-bini f’sens ta’ enerġija fil-
kundizzjonijiet tax-xitwa u tas-sajf  u 
pariri prattiċi dwar it-titjib tagħha bl-użu 
ta’ iżolazzjoni xierqa tal-ġitan, permezz 
taċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. 
Iċ-ċertifikat għandu wkoll jipprovdi 
informazzjoni dwar l-impatt attwali tat-tip 
ta’ sistemi tat-tisħin u tat-tberrid użati fuq 
il-ħtiġijiet enerġetiċi tal-bini, dwar il-
konsum tal-enerġija primarja u dwar 
indikaturi tal-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ix-xerrejja u l-kerrejja ta’ bini huma aktar interessati f’dettalji dwar it=tħaddim tal-bini –
speċjalment spejjeż, l-aktar f'kundizzjonijiet estremi ta' temp, jiġifieri xitwiet kesħin u sjuf 
sħan. Fl-ewwel każ, tkun tinħtieġ iżolazzjoni kontra t-telf tas-sħana mill-bini; fit-tieni, 
iżolazzjoni tas-sħana aħjar kontra temperaturi għolja fuq barra tal-bini.

Emenda 100
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ix-xerrej u l-okkupant prospettiv ta’ 
bini jew partijiet minnu għandhom 
jingħataw informazzjoni korretta dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u pariri 
prattiċi dwar it-titjib tagħha, permezz taċ-

(17) Ix-xerrej u l-okkupant prospettiv ta’ 
bini jew partijiet minnu għandhom 
jingħataw informazzjoni korretta dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u pariri 
prattiċi dwar it-titjib tagħha, permezz taċ-
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ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. Iċ-
ċertifikat għandu wkoll jipprovdi 
informazzjoni dwar l-impatt attwali tat-
tisħin u tat-tberrid fuq il-ħtiġijiet enerġetiċi 
tal-bini, dwar il-konsum tal-enerġija 
primarja u dwar l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju.

ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. Iċ-
ċertifikat għandu wkoll jipprovdi 
informazzjoni dwar l-impatt attwali tat-
tisħin u tat-tberrid fuq il-ħtiġijiet enerġetiċi 
tal-bini u fuq il-konsum aħħari tal-
enerġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-konsumatur mhuwiex il-konsum tal-enerġija primarja li jgħodd, iżda l-konsum aħħari 
tal-enerġija: Din hija l-unika figura li jista’ jaqra minn fuq il-miter tieghu, u ghal dan il-ghan 
huwa irrelevanti ghalih jekk, nghidu ahna, l-elettriku giex prodott minn sorsi ta’ energija li 
jiggeddu jew minn sorsi nukleari. Din tgħodd ukoll għall-gass naturali, li jista’ jiġi prodott 
mill-iskart.

Emenda 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) B’konformità mar-rekwiżiti dwar l-
istallazzjoni ta’ miters intelliġenti stipulati 
fid-Direttiva 2006/32/KE, is-sidien u l-
kerrejja għandu jkollhom tagħrif fil-
mument dwar il-konsum tal-enerġija fil-
binjiet li huma jkunu jokkupaw.

Or. en
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Emenda 102
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  (17a) L-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jagħtu eżempju u għandhom 
jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet 
inklużi fiċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-
enerġija fil-perjodu tal-validità tiegħu. L-
Istati Membri għandhom jinkludu fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom miżuri biex 
jappoġġjaw l-awtoritajiet pubbliċi biex 
jadottaw kmieni t-titjib fl-effiċjenza tal-
enerġija u biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat 
tal-prestazzjoni tal-enerġija fil-perjodu 
tal-validità tiegħu. Fl-iżvilupp tal-pjanijiet 
nazzjonali, l-Istati Membri għandhom 
jinvolvu direttament lir-rappreżentanti tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Emenda 5 tar-Rapporteur qed tintlaqa’ tajjeb ħafna, iżda tista’ tiġi enfasizzata l-ħtieġa ta’ 
involviment aktar attiv tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li huma kompetenti fl-
implimentazzjoni tal-EPBD.

Emenda 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Premessa 17 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) L-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jagħtu eżempju u għandhom 
jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet 
inklużi fiċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-
enerġija fil-perjodu tal-validità tiegħu. L-
Istati Membri għandhom jinkludu fil-

Adlib Express Watermark



PE420.139v01-00 42/104 AM\768653MT.doc

MT

pjanijiet nazzjonali tagħhom miżuri, 
inklużi miżuri finanzjarji, biex 
jappoġġjaw l-awtoritajiet pubbliċi biex 
jadottaw kmieni t-titjib fl-effiċjenza tal-
enerġija u biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat 
tal-prestazzjoni tal-enerġija fil-perjodu 
tal-validità tiegħu. Fl-iżvilupp tal-pjanijiet 
nazzjonali, l-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw ir-rappreżentanti tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali.

Or. en

Emenda 104
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Bini okkupat minn awtoritajiet 
pubbliċi  u bini li spiss jintuża mill-
pubbliku jagħti l-opportunità li jkun ta’
eżempju billi juru li qed jittieħdu
konsiderazzjonijiet ambjentali u ta’ 
enerġija u għaldaqstant dan il-bini għandu 
jkun suġġett  għal ċertifikazzjoni tal-
enerġija fuq bażi  regolari. It-tixrid lill-
pubbliku tal-informazzjoni dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija għandu jkun 
imtejjeb billi jkunu murija b’mod ċar dawn 
iċ-ċertifikati. 

(18) Binjiet okkupati minn awtoritajiet 
pubbliċi u binjiet li spiss jintużaw mill-
pubbliku jagħti l-opportunità li jkunu
ta’ eżempju billi juru li qed jittieħdu
konsiderazzjonijiet ambjentali u ta’ 
enerġija u għaldaqstant dawn il-binjiet 
għandhom ikunu suġġetti  għal 
ċertifikazzjoni tal-enerġija fuq bażi
regolari. It-tixrid lill-pubbliku tal-
informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-
enerġija għandu jkun imtejjeb billi jkunu 
murija b’mod ċar dawn iċ-ċertifikati. Jekk 
l-Istati Membri jagħżlu li jinkludu l-użu 
tal-enerġija bħala parti mir-rekwiżiti 
għaċ-ċertifikazzjoni tal-enerġija, tista’ tiġi 
adottata strateġija bbażata fuq is-sit li 
biha numru ta’ binjiet ġirien u okkupati 
mill-istess organizzazzjoni jagħmlu użu 
mill-istess miters tal-enerġija. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-eżempju ewlieni li qed jingħata f’xi Stati Membri li estendew ir-
rekwiżiti ta’ turija sabiex jirriflettu kemm il-prestazzjoni energetica tal-binja kif ukoll il-mod 
kif l-enerġija tintuża mill-okkupanti tal-binja.  Starteġija bbażata fuq is-sit f’dawn il-każijiet 
tqis kif inhuma organizzati universitajiet, sptarijiet u siti oħra pubbliċi simili, u tista’ tagħti 
dehra ġenerali aħjar tal-użu ġenerali u tal-impatt tal-karbonju ta’ sit.

Emenda 105
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Bini okkupat minn awtoritajiet 
pubbliċi  u bini li spiss jintuża mill-
pubbliku jagħti l-opportunità li jkun ta’
eżempju billi juru li qed jittieħdu
konsiderazzjonijiet ambjentali u ta’ 
enerġija u għaldaqstant dan il-bini għandu 
jkun suġġett  għal ċertifikazzjoni tal-
enerġija fuq bażi  regolari. It-tixrid lill-
pubbliku tal-informazzjoni dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija għandu jkun 
imtejjeb billi jkunu murija b’mod ċar dawn 
iċ-ċertifikati. 

(18) Binjiet okkupati minn awtoritajiet 
pubbliċi u binjiet li spiss jintużaw mill-
pubbliku jagħti l-opportunità li jkunu
ta’ eżempju billi juru li qed jittieħdu
konsiderazzjonijiet ambjentali u ta’ 
enerġija u għaldaqstant dawn il-binjiet 
għandhom ikunu suġġetti  għal 
ċertifikazzjoni tal-enerġija fuq bażi
regolari. It-tixrid lill-pubbliku tal-
informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-
enerġija għandu jkun imtejjeb billi jkunu 
murija b’mod ċar dawn iċ-ċertifikati. Jekk 
l-Istati Membri jagħżlu li jinkludu l-użu 
tal-enerġija bħala parti mir-rekwiżiti 
għaċ-ċertifikazzjoni tal-enerġija, tista’ tiġi 
użata strateġija li biha numru ta’ binjiet 
ġirien u okkupati mill-istess 
organizzazzjoni jagħmlu użu mill-istess 
miters tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-eżempju ewlieni li qed jingħata f’xi Stati Membri li estendew ir-
rekwiżiti ta’ turija sabiex jirriflettu kemm il-prestazzjoni energetica tal-binja kif ukoll il-mod 
kif l-enerġija tintuża mill-okkupanti tal-binja.  Starteġija bbażata fuq is-sit f’dawn il-każijiet 
tqis kif inhuma organizzati universitajiet, sptarijiet u siti oħra pubbliċi simili, u tista’ tagħti 
dehra ġenerali aħjar tal-użu ġenerali u tal-impatt tal-karbonju ta’ sit.
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Emenda 106
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Bini okkupat minn awtoritajiet 
pubbliċi  u bini li spiss jintuża mill-
pubbliku jagħti l-opportunità li jkun ta’
eżempju billi juru li qed jittieħdu
konsiderazzjonijiet ambjentali u ta’ 
enerġija u għaldaqstant dan il-bini għandu 
jkun suġġett  għal ċertifikazzjoni tal-
enerġija fuq bażi  regolari. It-tixrid lill-
pubbliku tal-informazzjoni dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija għandu jkun 
imtejjeb billi jkunu murija b’mod ċar dawn 
iċ-ċertifikati. 

(18) Binjiet okkupati minn awtoritajiet 
pubbliċi u binjiet li spiss jintużaw mill-
pubbliku għandhom ikunu ta’ eżempju
billi juru li qed jittieħdu konsiderazzjonijiet 
ambjentali u ta’ enerġija u għaldaqstant 
dawn il-binjiet għandhom ikunu suġġetti
għal ċertifikazzjoni tal-enerġija fuq bażi
regolari. It-tixrid lill-pubbliku tal-
informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-
enerġija għandu jkun imtejjeb billi jkunu 
murija b’mod ċar dawn iċ-ċertifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2002/91/KE dwar il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ binjiet tisħaq dwar l-irwol 
eżemplari tas-settur pubbliku billi tenfasizza li “għandha tkun ta’ eżempju”. Barra minn hekk, 
id-direttiva dwar l-enerġija li tiġġedded teħtieġ l-irwol ta’ eżempju tal-binjiet li jintużaw minn 
awtoritajiet pubbliċi.

Emenda 107
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-iżgurar tal-għarfien reċiproku 
taċ-ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija 
maħruġa minn Stati Membri oħra aktarx 
li jkun importanti għall-iżvilupp tas-suq 
transkonfinali tas-servizzi finanzjarji u 
oħrajn li jappoġġjaw l-effiċjenza tal-
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enerġija. Biex dan ikun iffaċilitat, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
standards minimi komuni għall-kontenut 
u l-preżentazzjoni taċ-ċertifikati, u għall-
akkreditazzjoni tal-esperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċertifikati multilingwi għas-sidien u għall-kerrejja jwasslu għal spejjeż aktar għoljin tat-
tħaddim tas-suq tal-proprjetà u jista’ joħloq diffikultajiet biex jiġu ssodisfati dawn id-
dispożizzjonijiet. Meta kerrej jew xerrej ikun ġej minn pajjiż ‘eżotiku’ jista’ jkollu problema 
biex isib xi ħadd li huwa intitolat li jittraduċi t-test taċ-ċertifkat jew li saħansitra jitkellem il-
lingwa tiegħu. Jekk ikun hemm din il-ħtieġa, is-sid, xerrej jew kerrej prospettiv jista’ 
jittraduċieh għall-użu personali.

Emenda 108
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-aħħar snin raw żieda fin-numru ta’ 
sistemi tal-arja kondizzjonata fil-pajjiżi tal-
-Ewropa. Dan iwassal għal problemi 
konsiderevoli fil-ħinijiet l-aktar intensivi, li 
jżidu l-prezz tal-elettriku u jiddisturbaw il-
bilanċ tal--enerġija f’dawk il-pajjiżi. 

(19) Fl-aħħar snin kien hemm żieda fin-
numru ta’ sistemi tal-arja kondizzjonata fil-
pajjiżi tal-Ewropa. Dan iwassal għal 
problemi konsiderevoli fil-ħinijiet l-aktar 
intensivi, li jżidu l-prezz tal-elettriku u 
jiddisturbaw il-bilanċ tal-enerġija fl-Istati 
Membri kollha. Għandha tingħata 
prijorità lil strateġiji li jtejbu l-prestazzjoni 
termika tal-bini matul x-xhur tas-sajf. 
Għal dan il-għan, għandu jkun hemm 
aktar żvilupp ta’ metodi ta’ tberrid passiv, 
l-aktar dawk li jtejbu l-kundizzjonijiet 
klimatiċi interni u l-mikro-klima ta’ 
madwar il-binjiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aktar minħabba li ġeneralment huwa mistenni li jkun hemm tisħin fl-UE, ma jagħmilx sens 
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li ma jibċgħux jiġu pprijoritizzati l-istrateġiji biex tittejjeb il-klima interna fil-pajjiżi l-aktar 
milquta. L-esperjenza mill-aħħar snin uriet ukoll li s-sjuf sħan fl-Istati Membri tan-nofsinhar 
tal-UE kellhom effett ukoll fuq il-provvisti tal-enerġija fl-Ewropa Ċentrali. Minħabba f'hekk 
il-ħtieġa ta' azzjoni hija aktar urġenti.

Emenda 109
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-aħħar snin raw żieda fin-numru ta’ 
sistemi tal-arja kondizzjonata fil-pajjiżi tal-
-Ewropa. Dan iwassal għal problemi 
konsiderevoli fil-ħinijiet l-aktar intensivi, li 
jżidu l-prezz tal-elettriku u jiddisturbaw il-
bilanċ tal--enerġija f’dawk il-pajjiżi.

(19) Fl-aħħar snin kien hemm żieda fin-
numru ta’ sistemi tal-arja kondizzjonata fil-
pajjiżi tal-Ewropa. Dan iwassal għal 
problemi konsiderevoli fil-ħinijiet l-aktar 
intensivi, li jżidu l-prezz tal-elettriku u 
jiddisturbaw il-bilanċ tal-enerġija f’dawk 
il-pajjiżi. Għandha tingħata prijorità lil 
strateġiji li jtejbu l-prestazzjoni termika 
tal-bini matul x-xhur tas-sajf. Għal dan il-
għan, għandu jkun hemm aktar żvilupp 
ta’ metodi ta’ tberrid passiv, primarjament 
dawk li jtejbu l-kondizzjonijiet klimatiċi 
interni u l-mikro-klima ta’ madwar il-
binjiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib u l-promozzjoni ta’ tekniki ta’ tberrid passiv jistgħu jnaqqsu l-użu ta’ sistemi ta’ arja 
kkundizzjonata u għaldaqstant huma importanti għall-prestazzjoni enerġetika tal-binjiet.
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Emenda 110
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-aħħar snin raw żieda fin-numru ta’ 
sistemi tal-arja kondizzjonata fil-pajjiżi tal-
-Ewropa. Dan iwassal għal problemi 
konsiderevoli fil-ħinijiet l-aktar intensivi, li 
jżidu l-prezz tal-elettriku u jiddisturbaw il-
bilanċ tal--enerġija f’dawk il-pajjiżi.

(19) L-aħħar snin raw żieda fin-numru ta’ 
sistemi tal-arja kondizzjonata fil-pajjiżi tal-
-Ewropa. Dan iwassal għal problemi 
konsiderevoli fil-ħinijiet l-aktar intensivi, li 
jżidu l-prezz tal-elettriku u jiddisturbaw il-
bilanċ tal--enerġija f’dawk il-pajjiżi. 
Għandha tingħata prijorità lil strateġiji li 
jtejbu l-prestazzjoni termika tal-bini matul 
x-xhur tas-sajf. Għal dan il-għan, għandu 
jkun hemm aktar żvilupp ta’ metodi ta’ 
tkessiħ passiv, primarjament dawk li 
jtejbu l-kundizzjonijiet klimatiċi interni u 
l-mikro-klima ta’ madwar il-binjiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib u l-promozzjoni ta’ tekniki ta’ tkessiħ passiv jistgħu jnaqqsu l-użu ta’ sistemi ta’ arja 
kkundizzjonata u għaldaqstant huma importanti għall-prestazzjoni enerġetika tal-binjiet.

Emenda 111
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Approċċ komuni għaċ-ċertifikazzjoni 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u għall-
ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u tal-
ikkundizzjonar tal-arja , magħmula minn 
esperti kkwalifikati u akkreditati, li l-
indipendenza tagħhom għandha tkun 
iggarantita fuq il-bażi ta’ kriterji objettivi, 
se jikkontribwixxi  għal livell ekwu fejn 
jidħlu l-isforzi fl-Istati Membri sabiex ma 

(21) Approċċ komuni għaċ-ċertifikazzjoni 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u għall-
ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u tal-
ikkundizzjonar tal-arja , magħmula minn 
esperti kkwalifikati, li l-indipendenza 
tagħhom għandha tkun iggarantita fuq il-
bażi ta’ kriterji objettivi, se 
jikkontribwixxi  għal livell ekwu fejn 
jidħlu l-isforzi fl-Istati Membri sabiex ma 
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jkunx hemm ħela ta’ enerġija fil-qasam tal-
bini u se jintroduċi  trasparenza għas-sidien 
u l-utenti prospettivi  fejn għandha 
x’taqsam il-prestazzjoni tal-enerġija fis-suq 
tal- proprjetà fil-Komunità. Sabiex tkun 
garantita l-kwalità taċ-ċertifikati tal-
prestazzjoni tal-enerġija u tal-ispezzjoni 
tas-sistemi tat-tisħin u l-ikkundizzjonar 
tal-arja madwar il-Komunità, għandu jiġi 
stabbilit mekkaniżmu ta’ kontroll 
indipendenti f’kull Stat Membru.

jkunx hemm ħela ta’ enerġija fil-qasam tal-
bini u se jintroduċi  trasparenza għas-sidien 
u l-utenti prospettivi  fejn għandha 
x’taqsam il-prestazzjoni tal-enerġija fis-suq 
tal-proprjetà fil-Komunità. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu ta’ kontroll li qed tipproponi l-Kummissjoni ser jiswa lill-Istati Membri mill-
inqas EUR 8 biljuni u ser iżid b’mod sinifikanti l-piż burokratiku, mingħajr ma jneħħi d-dubji 
dwar il-proporzjonalità u l-ammissibiltà ta’ mekkaniżmu ta’ kontroll bħal dan.

Emenda 112
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Approċċ komuni għaċ-ċertifikazzjoni 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u għall-
ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u tal-
ikkundizzjonar tal-arja , magħmula minn 
esperti kkwalifikati u akkreditati, li l-
indipendenza tagħhom għandha tkun 
iggarantita fuq il-bażi ta’ kriterji objettivi, 
se jikkontribwixxi  għal livell ekwu fejn 
jidħlu l-isforzi fl-Istati Membri sabiex ma 
jkunx hemm ħela ta’ enerġija fil-qasam tal-
bini u se jintroduċi  trasparenza għas-sidien 
u l-utenti prospettivi  fejn għandha 
x’taqsam il-prestazzjoni tal-enerġija fis-suq 
tal- proprjetà fil-Komunità. Sabiex tkun 
garantita l-kwalità taċ-ċertifikati tal-
prestazzjoni tal-enerġija u tal-ispezzjoni 
tas-sistemi tat-tisħin u l-ikkundizzjonar 

(21) Approċċ komuni għaċ-ċertifikazzjoni 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u għall-
ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u tal-
ikkundizzjonar tal-arja, magħmula minn 
esperti kkwalifikati, li l-indipendenza 
tagħhom għandha tkun iggarantita fuq il-
bażi ta’ kriterji objettivi, se 
jikkontribwixxi  għal livell ekwu fejn 
jidħlu l-isforzi fl-Istati Membri sabiex ma 
jkunx hemm ħela ta’ enerġija fil-qasam tal-
bini u se jintroduċi  trasparenza għas-sidien 
u l-utenti prospettivi  fejn għandha 
x’taqsam il-prestazzjoni tal-enerġija fis-suq 
tal-proprjetà fil-Komunità.
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tal-arja madwar il-Komunità, għandu jiġi 
stabbilit mekkaniżmu ta’ kontroll 
indipendenti f’kull Stat Membru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ proċedura ta’ approvazzjoni addizzjonali li tiddefinixxi lil dawk il-persuni li 
jkunu intitolati li joħorġu ċertifikat ta’ prestazzjoni tal-enerġija jinvolvi sforz kunsiderevoli u 
jorbtu bosta riżorsi li mbagħad ma jibqgħux disponibbli għal miżuri veri favur il-ħarsien tal-
klima. Jidher li jkun biżżejjed li ssir rabta bejn id-dritt li wieħed joħroġ ċertifikati ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija għal livell partikulari ta’ kwalifika li jkun ipprovat, pereżempju, 
permezz ta' diploma professjonali partikulari.

Emenda 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sakemm l-aċċess jew l-e¿erċizzju 
tal-professjoni ta' installatur tkun 
professjoni regolata, il-prekondizzjonijiet 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali huma stabbiliti fid-Direttiva 
2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent tal-
kwalifiki professjonali. Għalhekk din id-
Direttiva tapplika mingħajr ħsara għad-
Direttiva 2005/36/KE. Filwaqt li d-
Direttiva 2005/36/KE tistabbilixxi 
rekwiżiti għar-rikonoxximent reċiproku 
tal-kwalifiki professjonali, inkluż għall-
periti, hemm ħtieġa oħra li jkun żgurat li 
l-periti u min jippjana jikkunsidraw 
b’mod xieraq it-teknoloġiji b’livell għoli 
ta’ effiċjenza fil-pjanti u d-disinni 
tagħhom. L-Istati Membri għalhekk 
għandhom jipprovdu gwida ċara. Dan 
għandu jsir mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE 
u b’mod partikolari l-Artikoli 46 u 49 
tagħha.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-konoxximent reċiproku taċ-ċertifikazzjoni bejn l-Istati Membri għandu jħaffef il-moviment 
ħieles tal-professjonisti mal-fruntieri nazzjonali mingħajr ebda limitu fuq il-kummerċ. Din il-
premessa għandha ġġib lid-Direttiva konformi mad-Direttiva dwar is-sorsi tal-enerġija li 
tiġġedded.

Emenda 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sakemm l-aċċess jew l-e¿erċizzju 
tal-professjoni ta' installatur tkun 
professjoni regolata, il-prekondizzjonijiet 
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali huma stabbiliti fid-Direttiva 
2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent tal-
kwalifiki professjonali. Għalhekk din id-
Direttiva tapplika mingħajr ħsara għad-
Direttiva 2005/36/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-konoxximent reċiproku taċ-ċertifikazzjoni bejn l-Istati Membri għandu jħaffef il-moviment 
ħieles tal-professjonisti mal-fruntieri nazzjonali mingħajr ebda limitu fuq il-kummerċ. Din il-
premessa għandha ġġib lid-Direttiva konformi mad-Direttiva dwar is-sorsi tal-enerġija li 
tiġġedded.
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Emenda 115
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Is-setgħa trid tiġi kkonferita 
partikolarment lill-Kummissjoni biex 
tadatta ċerti partijiet mill-qafas ġenerali 
stabbilit fl-Anness I għall-progress tekniku, 
tistabbilixxi metodoloġiji għall-kalkolu ta’ 
livelli ta’ spiża ottimali ta’ rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija, u 
tistabbilixxi prinċipji komuni għad-
definizzjoni ta’ bini li l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju u l-konsum tal-
enerġija primarja huma baxxi jew żero. 
Billi dawk il-miżuri huma ta’ kamp ta’ 
applikazzjoni ġenerali u huma mfassla 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju prevista fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(23) Is-setgħa trid tiġi kkonferita 
partikolarment lill-Kummissjoni biex 
tadatta ċerti partijiet mill-qafas ġenerali 
stabbilit fl-Anness I għall-progress tekniku, 
tistabbilixxi metodoloġiji għall-kalkolu ta’ 
livelli ta’ spiża ottimali ta’ rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija, u 
tistabbilixxi prinċipji komuni għad-
definizzjoni ta’ bini li l-konsum finali tal-
enerġija tiegħu jkun baxx jew żero. Billi 
dawk il-miżuri huma ta’ kamp ta’ 
applikazzjoni ġenerali u huma mfassla 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju prevista fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-konsumatur mhuwiex il-konsum tal-enerġija primarja li jgħodd, iżda l-konsum aħħari 
tal-enerġija: Din hija l-unika figura li jista’ jaqra minn fuq il-miter tieghu, u ghal dan il-ghan 
huwa irrelevanti ghalih jekk, nghidu ahna, l-elettriku giex prodott minn sorsi ta’ energija li 
jiggeddu jew minn sorsi nukleari. Din tgħodd ukoll għall-gass naturali, li jista’ jiġi prodott 
mill-iskart.

Emenda 116
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Is-setgħa trid tiġi kkonferita (23) Is-setgħa trid tiġi kkonferita 
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partikolarment lill-Kummissjoni biex 
tadatta ċerti partijiet mill-qafas ġenerali 
stabbilit fl-Anness I għall-progress tekniku, 
tistabbilixxi metodoloġiji għall-kalkolu ta’ 
livelli ta’ spiża ottimali ta’ rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija, u 
tistabbilixxi prinċipji komuni għad-
definizzjoni ta’ bini li l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju u l-konsum tal-
enerġija primarja huma baxxi jew żero. 
Billi dawk il-miżuri huma ta’ kamp ta’ 
applikazzjoni ġenerali u huma mfassla 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju prevista fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

partikolarment lill-Kummissjoni biex 
tadatta ċerti partijiet mill-qafas ġenerali 
stabbilit fl-Anness I għall-progress tekniku, 
tistabbilixxi metodoloġija armonizzata
għall-kalkolu ta’ livelli ta’ spiża ottimali 
ta’ rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija, u tistabbilixxi prinċipji komuni 
għad-definizzjoni ta’ bini li l-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju u l-konsum tal-
enerġija primarja tiegħu huma baxxi jew 
żero. Billi dawk il-miżuri huma ta’ kamp 
ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfassla 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju prevista fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. en

Emenda 117
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Is-setgħa trid tiġi kkonferita 
partikolarment lill-Kummissjoni biex 
tadatta ċerti partijiet mill-qafas ġenerali 
stabbilit fl-Anness I għall-progress tekniku, 
tistabbilixxi metodoloġiji għall-kalkolu ta’ 
livelli ta’ spiża ottimali ta’ rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija, u 
tistabbilixxi prinċipji komuni għad-
definizzjoni ta’ bini li l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju u l-konsum tal-
enerġija primarja huma baxxi jew żero. 
Billi dawk il-miżuri huma ta’ kamp ta’ 
applikazzjoni ġenerali u huma mfassla 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju prevista fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(23) Is-setgħa trid tiġi kkonferita 
partikolarment lill-Kummissjoni biex 
tadatta ċerti partijiet mill-qafas ġenerali 
stabbilit fl-Anness I għall-progress tekniku, 
tistabbilixxi metodoloġiji għall-kalkolu ta’ 
livelli ta’ spiża ottimali ta’ rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija, u 
tistabbilixxi prinċipji komuni għad-
definizzjoni ta’ bini li jipproduċi aktar 
enerġija milli jikkonsma. Billi dawk il-
miżuri huma ta’ kamp ta’ applikazzjoni 
ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, dawn għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġaladarba 40% tal-enerġija tal-Ewropa tintuża fis-settur tal-bini, jeħtieġ tingħata spinta 
għall-iżjed teknoloġiji riċenti u għall-ogħla standards sabiex fis-settur tal-bini titnaqqas id-
dipendenza fuq l-enerġija mill-fossili. L-ogħla rekwiżit ta’ prestazzjoni tal-enerġija fis-settur 
tal-bini huwa l-istandard tal-bini li jipproduċi enerġija aktar milli jikkonsma.

Emenda 118
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Is-setgħa trid tiġi kkonferita 
partikolarment lill-Kummissjoni biex 
tadatta ċerti partijiet mill-qafas ġenerali 
stabbilit fl-Anness I għall-progress tekniku, 
tistabbilixxi metodoloġiji għall-kalkolu ta’ 
livelli ta’ spiża ottimali ta’ rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija, u 
tistabbilixxi prinċipji komuni għad-
definizzjoni ta’ bini li l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju u l-konsum tal-
enerġija primarja huma baxxi jew żero. 
Billi dawk il-miżuri huma ta’ kamp ta’ 
applikazzjoni ġenerali u huma mfassla 
sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju prevista fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(23) Is-setgħa trid tiġi kkonferita 
partikolarment lill-Kummissjoni biex 
tadatta ċerti partijiet mill-qafas ġenerali 
stabbilit fl-Anness I għall-progress tekniku, 
tistabbilixxi metodoloġiji għall-kalkolu ta’ 
livelli ta’ spiża ottimali ta’ rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija, u 
tistabbilixxi prinċipji komuni għad-
definizzjoni ta’ bini li l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju u l-konsum tal-
enerġija primarja huma baxxi jew żero jew 
li jipproduċi l-enerġija. Billi dawk il-
miżuri huma ta’ kamp ta’ applikazzjoni 
ġenerali u huma mfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, dawn għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. fi
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Emenda 119
Paul Rübig, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ġaladarba l-applikazzjonijiet 
intelliġenti tad-dawl bħalissa 
jikkostitwixxu madwar 14 % tal-enerġija 
użata fl-UE, u ladarba s-sistemi tad-dawl 
moderni tal-iprem kwalità jistgħu 
jiffrankaw iżjed minn 80% ta' enerġija 
filwaqt li jżommu l-kundizzjonijiet tad-
dawl f’konformità mal-istandards 
Ewropej, (u dan huwa kontribut li għadu 
ma ġiex sfruttat biżżejjed biex l-Unjoni 
Ewropea tilħaq l-objettibi EU 2020), il-
Kummissjoni għandha tieħu l-passi 
meħtieġa favur l-adozzjoni ta’ Direttiva 
dwar id-Disinn tad-Dawl sabiex 
tikkumplimenta l-miżuri u l-objettivi 
stipulati f’din id-Direttiva. Effiċjenza 
ikbar fl-enerġija li tirriżulta minn disinn 
tad-dawl aħjar u mill-użu effiċjenti tar-
riżorsi tad-dawl b’mod konformi mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva l-użu tal-
enerġija tal-prodotti hija meqjusa bħala 
kontribut sinifikanti għal prestazzjoni 
enerġetika aħjar fil-bini.

Or. en

Emenda 120
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Billi l-għanijiet għat-titjib tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini ma 
jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati 
Membri minħabba l-kumplessità tas-

(24) L-għanijiet għat-titjib tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini jistgħu jiġu appoġġjati 
b’miżuri fuq il-livell Komunitarju, b’mod 
partikulari permezz tal-armonizzazzjoni 
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settur tal-bini, u n-nuqqas ta’ ħila tas-
swieq nazzjonali tal-proprjetà li 
jindirizzaw b’mod xieraq l-isfidi tal-
effiċjenza tal-enerġija, u jistgħu, fid-dawl 
tal-medda u l-effetti tal-azzjoni, jintlaħqu 
aħjar fuq il-livell Komunitarju, il-
Komunità tista’ tadotta miżuri, bi qbil mal-
prinċipji tas-sussidjarjetà speċifikat fl-
Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipji tal-
proporzjonalità, kif stabbiliti f’dak l-
Artikolu,  din id-Direttiva ma tmurx lil 
hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.

ta’ ċerti dispożizzjonijiet, u l-Komunità 
tista’ tadotta miżuri għal dan il-għan bi 
qbil mal-prinċipji tas-sussidjarjetà 
speċifikat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-
prinċipji tal-proporzjonalità, kif stabbiliti 
f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva 
m’għandhiex tmur lil hinn minn dak li 
huwa neċessarju sabiex jintlaħqu dawk l-
għanijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk il-Kummissjoni tqis li l-Istati Membri diġà jkunu mġebbda żżejjed, huwa raġonevoli li 
wieħed jistaqsi kif il-Kummissjoni sejra tilħaq dawn l-objettivi. Il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
għandu jittieħed bis-serjetà.

Emenda 121
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Billi l-għanijiet għat-titjib tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini ma 
jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati 
Membri minħabba l-kumplessità tas-settur 
tal-bini, u n-nuqqas ta’ ħila tas-swieq 
nazzjonali tal-proprjetà li jindirizzaw 
b’mod xieraq l-isfidi tal-effiċjenza tal-
enerġija, u jistgħu, fid-dawl tal-medda u l-
effetti tal-azzjoni, jintlaħqu aħjar fuq il-
livell Komunitarju, il-Komunità tista’ 
tadotta miżuri, bi qbil mal-prinċipji tas-
sussidjarjetà speċifikat fl-Artikolu 5 tat-
Trattat.  . Skont il-prinċipji tal-
proporzjonalità, kif stabbiliti f’dak l-
Artikolu,  din id-Direttiva ma tmurx lil 

(24) Billi l-għanijiet għat-titjib tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini ma 
jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati 
Membri minħabba l-kumplessità tas-settur 
tal-bini, u n-nuqqas ta’ ħila tas-swieq 
nazzjonali tal-proprjetà li jindirizzaw 
b’mod xieraq l-isfidi tal-prestazzjoni tal-
enerġija, u jistgħu, fid-dawl tal-medda u l-
effetti tal-azzjoni, jintlaħqu aħjar fuq il-
livell Komunitarju, il-Komunità tista’ 
tadotta miżuri, bi qbil mal-prinċipji tas-
sussidjarjetà speċifikat fl-Artikolu 5 tat-
Trattat.
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hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex inkunu konsistenti mal-proposta kollha.

Emenda 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tippromwovi  t-titjib tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini fi ħdan il-
Komunità, filwaqt li tqis ir-rekwiżiti tal-
klima ta’ barra u kundizzjonijiet lokali, kif 
ukoll rekwiżiti tal-klima ta’ ġewwa u l-
effettività tal-ġestjoni tal-ispejjeż.

Din id-Direttiva tippromwovi  t-titjib tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini fi ħdan il-
Komunità, filwaqt li tqis ir-rekwiżiti tal-
klima ta’ barra u kundizzjonijiet lokali, kif 
ukoll rekwiżiti tal-klima ta’ ġewwa u l-
livelli bi spiża ottimali tal-prestazzjoni tal-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett tad-Direttiva għandu jinkludu riferenza għall-metodoloġija tal-kalkolu tal-ispiża 
ottimali, kuf ukoll għar-rekwiżiti minimi ta’ prestazzjoni għall-komponenti tal-involukru u 
għas-sistemi tekniċi tal-bini, u għall-applikazzjoni tagħhom fil-bini ġdid u f’dak eżistenti. L-
objettivi ta’ bini ta' użu nett tal-enerġija ta’ żero huwa element importanti tar-riformulazzjoni.
L-edukazzjoni, it-taħriġ u r-rekwiżiti tar-rikonoxximent reċiproku bejn l-Istati Membri għaċ-
ċertifikaturi tal-prestazzjoni enerġetika tal-bini u għall-ispetturi tas-sistemi tat-tisħin u tal-
arja kkundizzjonata għandhom jiġu inklużi.
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Emenda 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-qafas ġenerali għal metodoloġija 
għall-kalkolu tal-prestazzjoni tal--enerġija 
integrata tal-bini u partijiet minnu;

(a) il-qafas ġenerali għal metodoloġija tal-
kalkolu tal-prestazzjoni tal-enerġija 
integrata tal-bini u partijiet minnu u tal-
komponenti tal-involukru tal-bini u tas-
sistemi tekniċi tal-bini;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett tad-Direttiva għandu jinkludu riferenza għall-metodoloġija tal-kalkolu tal-ispiża 
ottimali, kuf ukoll għar-rekwiżiti minimi ta’ prestazzjoni għall-komponenti tal-involukru u 
għas-sistemi tekniċi tal-bini, u għall-applikazzjoni tagħhom fil-bini ġdid u f’dak eżistenti. L-
objettivi ta’ bini ta' użu nett tal-enerġija ta’ żero huwa element importanti tar-riformulazzjoni.
L-edukazzjoni, it-taħriġ u r-rekwiżiti tar-rikonoxximent reċiproku bejn l-Istati Membri għaċ-
ċertifikaturi tal-prestazzjoni enerġetika tal-bini u għall-ispetturi tas-sistemi tat-tisħin u tal-
arja kkundizzjonata għandhom jiġu inklużi.

Emenda 124
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-qafas ġenerali għal metodoloġija 
għall-kalkolu tal-prestazzjoni tal--enerġija 
integrata tal-bini u partijiet minnu;

(a) metodoloġija tal-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija integrata tal-bini u 
partijiet minnu;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-liġijiet tal-fiżika huma l-istess fl-Ewropa kollha. Fil-livell lokali, parametri objettivi biss 
bħall-espożizzjoni għax-xemx, l-għadd ta' ġranet li fihom temperatura partikulari tintlaħaq, u 
affarijiet oħra bħal dawn, huma rilevanti. Data ta' dan it-tip diġà ġiet armonizzata fuq livell 
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Ewropew. Il-miżuri ta' implimentazzjoni attwali, ibbażati fuq mudelli ta' kalkolu differenti, 
jirrappreżentaw de facto xkiel għall-kummerċ, mhux biss bejn l-Istati Membri, iżda anki bejn 
ir-reġjuni. L-għażla ta' metodoloġija waħdanija se tippermetti paraguni fil-livelli kollha u se 
twarrab il-konfużjoni li teżisti bl-EPBD attwali.

Emenda 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-qafas ġenerali għal metodoloġija 
għall-kalkolu tal-prestazzjoni tal--enerġija 
integrata tal-bini u partijiet minnu;

(a) metodoloġija tal-kalkolu tal-
prestazzjoni tal-enerġija integrata tal-bini u 
partijiet minnu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liġijiet tal-fiżika huma l-istess fl-Ewropa kollha. Fil-livell lokali, parametri objettivi biss 
bħall-espożizzjoni għax-xemx, l-għadd ta' ġranet li fihom temperatura partikulari tintlaħaq, u 
affarijiet oħra bħal dawn, huma rilevanti. Data ta' dan it-tip diġà ġiet armonizzata fuq livell 
Ewropew. Il-miżuri ta' implimentazzjoni attwali, ibbażati fuq mudelli ta' kalkolu differenti, 
jirrappreżentaw de facto xkiel għall-kummerċ, mhux biss bejn l-Istati Membri, iżda anki bejn 
ir-reġjuni. L-għażla ta' metodoloġija waħdanija se tippermetti paraguni fil-livelli kollha u se 
twarrab il-konfużjoni li teżisti bl-EPBD attwali.

Emenda 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-applikazzjoni tar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini eżistenti u 
partijiet minnu li huma suġġetti għal tibdil 
kbir;

(c) l-applikazzjoni tar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini eżistenti li 
huwa suġġett għal tibdil kbir u tal-
komponenti tal-involukru tal-bini u tas-
sistemi tekniċi tal-bini kull meta dawn 
ikunu mibdula jew aġġornati;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett tad-Direttiva għandu jinkludu riferenza għall-metodoloġija tal-kalkolu tal-ispiża 
ottimali, kuf ukoll għar-rekwiżiti minimi ta’ prestazzjoni għall-komponenti tal-involukru u 
għas-sistemi tekniċi tal-bini, u għall-applikazzjoni tagħhom fil-bini ġdid u f’dak eżistenti. L-
objettivi ta’ bini ta' użu nett tal-enerġija ta’ żero huwa element importanti tar-riformulazzjoni.
L-edukazzjoni, it-taħriġ u r-rekwiżiti tar-rikonoxximent reċiproku bejn l-Istati Membri għaċ-
ċertifikaturi tal-prestazzjoni enerġetika tal-bini u għall-ispetturi tas-sistemi tat-tisħin u tal-
arja kkundizzjonata għandhom jiġu inklużi.

Emenda 127
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd 
ta' binijiet b’sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kostruzzjnoi ta’ bini mingħajr ebda emissjonijiet ta’ CO2 u konsum ta’ enerġija primarja, 
jew f’ammonti baxxi, li għalhekk imur ‘l hinn mill-istandards minimi meħtieġa li jridu jiġu 
ffissati mill-Istati Membri, jista’ jsir biss fuq bażi volontarja. L-Istati Membri ma jistgħux 
jintrabtu mal-objettiv li bini bħal dan ikun jirrappreżenta proporzjon speċifiku tal-istokk kollu 
tal-bini sal-2020. Id-dispożizzjoni proposta fl-Artikolu 9(5) tidher li għanda l-effett li toħloq 
rekwiżiti diretti tal-UE għal djar mingħajr użu nett ta’ enerġija, jew b’użu baxx 
(sussidjarjetà).
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Emenda 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binijiet b’sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero;

(d) pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binijiet li jkollhom konsum nett ta’ 
enerġija ta’ żero;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett tad-Direttiva għandu jinkludu riferenza għall-metodoloġija tal-kalkolu tal-ispiża 
ottimali, kuf ukoll għar-rekwiżiti minimi ta’ prestazzjoni għall-komponenti tal-involukru u 
għas-sistemi tekniċi tal-bini, u għall-applikazzjoni tagħhom fil-bini ġdid u f’dak eżistenti. L-
objettivi ta’ bini ta' użu nett tal-enerġija ta’ żero huwa element importanti tar-riformulazzjoni.
L-edukazzjoni, it-taħriġ u r-rekwiżiti tar-rikonoxximent reċiproku bejn l-Istati Membri għaċ-
ċertifikaturi tal-prestazzjoni enerġetika tal-bini u għall-ispetturi tas-sistemi tat-tisħin u tal-
arja kkundizzjonata għandhom jiġu inklużi.

Emenda 129
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binijiet b’sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero;

(d) pjani u objettivi nazzjonali għal żieda 
fl-għadd ta' binijiet li l-użu nett tal-
enerġija primarja tagħhom ikun żero jew 
li jipproduċu aktar enerġija milli 
jikkonsmaw; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-fatt li 40% tal-enerġija tal-Ewropa tintuża fis-settur tal-bini u fid-dawl tal-kriżi 
fil-klima u tal-ħtieġa li jiżdiedu l-impjiegi fl-UE, hemm bżonn ta’ miżuri u politiki urġenti u 

Adlib Express Watermark



AM\768653MT.doc 61/104 PE420.139v01-00

MT

b'saħħithom favur l-aqwa teknoloġiji disponibbli u l-ogħla standards. Il-prijorità għandha 
tkun it-tnaqqis tal-konsum ġenerali tal-enerġija fis-settur tal-bini.

Emenda 130
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binijiet b’sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero;

(d) pjani u objettivi nazzjonali għal żieda 
fl-għadd ta' binijiet li jipproduċu aktar 
enerġija milli jikkonsmaw; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġaladarba 40% tal-enerġija tal-Ewropa tintuża fis-settur tal-bini, jeħtieġ tingħata spinta 
għall-iżjed teknoloġiji riċenti u għall-ogħla standards sabiex fis-settur tal-bini titnaqqas id-
dipendenza fuq l-enerġija mill-fossili.

Emenda 131
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binijiet b’sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero;

(d) pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binijiet li jipproduċu aktar enerġija milli 
jikkonsmaw u binjiet b’sew l-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju u sew il-konsum 
tal-enerġija primarja baxxi jew żero;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Binijiet li jipproduċu aktar enerġija milli jikkonsmaw diġà huma teknikament fattibbli.
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Għalhekk dawn il-binjiet għandhom jissemmew fir-riformulazzjoni tal-proposta.

Emenda 132
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binijiet b’sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero;

(d) pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binijiet b’sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju u sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero jew li jipproduċu 
l-enerġija;

Or. fi

Emenda 133
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binijiet b’sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero;

(d) pjani nazzjonali għal żieda fl-għadd ta' 
binijiet li l-konsum finali tagħhom ikun 
baxx jew żero,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-konsumatur mhuwiex il-konsum tal-enerġija primarja li jgħodd, iżda l-konsum aħħari 
tal-enerġija: Din hija l-unika figura li jista’ jaqra minn fuq il-miter tieghu, u ghal dan il-ghan 
huwa irrelevanti ghalih jekk, nghidu ahna, l-elettriku giex prodott minn sorsi ta’ energija li 
jiggeddu jew minn sorsi nukleari. Din tgħodd ukoll għall-gass naturali, li jista’ jiġi prodott 
mill-iskart.
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Emenda 134
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) spezzjoni regolari tas-sistemi tat-tisħin
u tal-arja kundizzjonata fil-bini,

(f) spezzjoni regolari tas-sistemi tat-tisħin  
u tal-arja kundizzjonata fil-bini u verifika 
tas-sistema tat-tisħin kollha jekk il-bojlers 
tagħha jkollhom iżjed minn 15-il sena.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Verifika tal-effiċjenza ta’ darba tista' ssir mingħajr sforz kbir permezz tal-applikazzjoni tad-
DIN EN 15378. Abbażi ta’ dan, tista’ ssir rakkomandazzjoni li s-sistemi tat-tisħin l-antiki jiġu 
mmodernizzati. Anke jekk ix-xogħol taħt l-EN 15378 jkun avvanzat ħafna, dan ma jfissirx li 
din il-verifika tista’ titħalla barra.

Emenda 135
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) sistemi ta’ kontroll indipendenti għaċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-nerġija u 
rapporti ta’ spezzjoni.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li tinħoloq sistema ta’ kontroll indipendenti, minbarra l-ispezzjonijiet u l-ħruġ tas' 
ċertifikati ta' prestazzjoni enerġetika,ser jikkawża piż burokratiku addizzjonali li jidher 
sproporzjonat. Sistema ta’ kontroll bħal din  torbot bosta riżorsi li jkun aħjar li jiġu investiti 
f'miżuri reali ta' ffrankar ta' enerġija, iżjed milli fil-ħolqien ta' proċeduri amministrattivi 
ġodda. 
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Emenda 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) l-edukazzjoni, it-taħriġ u r-rekwiżiti 
tar-rikonoxximent reċiproku bejn l-Istati 
Membri għaċ-ċertifikaturi tal-prestazzjoni 
enerġetika tal-bini u għall-ispetturi tas-
sistemi tat-tisħin u tal-arja 
kkundizzjonata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett tad-Direttiva għandu jinkludu riferenza għall-metodoloġija tal-kalkolu tal-ispiża 
ottimali, kuf ukoll għar-rekwiżiti minimi ta’ prestazzjoni għall-komponenti tal-involukru u 
għas-sistemi tekniċi tal-bini, u għall-applikazzjoni tagħhom fil-bini ġdid u f’dak eżistenti. L-
objettivi ta’ bini ta' użu nett tal-enerġija ta’ żero huwa element importanti tar-riformulazzjoni.
L-edukazzjoni, it-taħriġ u r-rekwiżiti tar-rikonoxximent reċiproku bejn l-Istati Membri għaċ-
ċertifikaturi tal-prestazzjoni enerġetika tal-bini u għall-ispetturi tas-sistemi tat-tisħin u tal-
arja kkundizzjonata għandhom jiġu inklużi.

Emenda 137
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) pjanijiet nazzjonali biex jiġu 
eliminati l-ostakoli taħt il-liġi dwar il-bini, 
il-kiri u l-ħarsien tal-patromonju u biex 
jinħolqu inċentivi nazzjonali. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu mħeġġa biex joħolqu inċentivi finanzjarji addizzjonali, 
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pereżempju taħt il-liġi tat-taxxa, u biex jeliminaw l-ostakoli eżistenti taħt il-liġi dwar il-bini, 
il-kiri u l-ħarsien tal-patromonju, inklużi regoli li jirregolaw xogħol ta’ mmodernizzar li 
jiffranka l-enerġija u rekwiżiti ta’ modernizzazzjoni eżistenti għall-binjiet li huma kklassifikati 
bħala monumenti.

Emenda 138
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) l-użu ta’ livelli minimi ta’ enerġija 
fuq il-post minn sorsi ta’ enerġija li 
tiġġedded f’binjiet ġodda u f’binjiet 
irranġati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni b’saħħitha ta’ enerġiji li jiġġeddu fil-binjiet hija kruċjali biex jiġi żgurat li l-
UE tilħaq il-mira ambizzjuża ta’ 20% ta’ enerġija li tiġġedded sal-2020 u li tnaqqas id-
dipendenza tagħha mill-enerġija. Dan hija l-opportunità biex il-binjiet isiru produtturi 
awtonomi tal-enerġija. 

Barra minn dan, dan huwa konformi mad-Direttiva il-ġdida dwar l-enerġija li tiġġedded.

Emenda 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) “partijiet mill-bini” tfisser 
appartamenti jew unitajiet iddisinjati għal 
użu separat fil-blokki tal-bini;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-terminu “u partijiet minnu” tintuża f’ħafna Artikli f’din id-Direttiva. Għalhekk dan għandu 
jiġi ddefinit;. inkella, ikun hemm riskju li t-terminu jkun interpretat li jinkludi komponenti u 
sistemi tekniċi tal-bini. It-terminu jintuża fl-Artikolu dwar iċ-ċertifikazzjoni biex jirreferi għal 
partijiet ta' bini  multi-familjari u kummerċjali għal użu separat, bħall-appartamenti u l-
uffiċċji.

Emenda 140
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) “bini li l-użu nett tal-enerġija 
primarja tiegħu jkun żero” tfisser bini li l-
konsum ġenerali annwali tal-enerġija 
primarja tiegħu jkun daqs il-produzzjoni 
tiegħu tal-enerġija fuq il-post minn sorsi 
ta' enerġija li tiġġedded;

Or. en

Justification

Il-binjiet b’użu ta’ enerġija ta’ żero għandhom jiġu ddefiniti f’din id-Direttiva.

Emenda 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) “bini li l-użu nett tal-enerġija tiegħu 
jkun żero” tfisser bini li l-konsum 
ġenerali annwali tal-enerġija primarja 
tiegħu ma jkunx ikbar mill-produzzjoni 
tiegħu fuq il-post ta' enerġija li tiġġeded;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha tiżdied definizzjoni“bini li l-użu nett tal-enerġija tiegħu jkun żero.”

Emenda 142
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) “bini li jipproduċi aktar enerġija 
milli jikkonsma” tfisser bini li l-ammont 
ta’ enerġija prodotta fuq il-post għalih 
minn sorsi ta’ enerġija li tiġġedded ikun 
ogħla mill-ammont annwali ta’ enerġija 
primarja kkonsmata mill-bini;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ definizzjoni ta’ “bini li jipproduċi aktar enerġija milli jikkonsma” għax dan jissemma 
fl-Artikolu 9.

Emenda 143
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) “bini li jipproduċi aktar enerġija 
milli jikkonsma” tfisser bini li l-konsum 
ġenerali annwali tal-enerġija primarja 
tiegħu jkun iżgħar mill-produzzjoni 
tiegħu tal-enerġija fuq il-post minn sorsi 
ta' enerġija li tiġġedded;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-binjiet li jipproduċu aktar enerġija milli jikkonsmaw għandhom jiġu ddefiniti f’din id-
Direttiva.

Emenda 144
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “sistema teknika tal-bini” tfisser 
tagħmir tekniku għat-tisħin, it-tberrid, il-
ventilazzjoni, il-misħun, it-tidwil u l-
produzzjoni tal-elettriku jew tagħqida ta’ 
dawn;

(2) “sistema teknika għall-binjiet” tfisser 
tagħmir tekniku maħsub għat-tisħin, it-
tberrid, il-ventilazzjoni, il-misħun, it-tidwil 
u l-produzzjoni tal-elettriku jew tagħqida 
ta’ dawn installata f'bini u użata b'mod 
esklussiv minn dak il-bini, jew tagħmir 
tekniku maħsub biex jipprovdi l-istess 
servizzi għall-ħtiġijiet ta' iżjed minn bini 
wieħed;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Mhux is-sistemi tekniċi kollha jkunu jinsabu fil-bini speċifiku. Is-sistemi tekniċi jintużaw spiss 
minn ġabra ta’ binjiet, bħall-housing estates. 

Emenda 145
Edit Herczog

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “sistema teknika tal-bini” tfisser 
tagħmir tekniku għat-tisħin, it-tberrid, il-
ventilazzjoni, il-misħun, it-tidwil u l-
produzzjoni tal-elettriku jew tagħqida ta’ 
dawn;

(2) “sistema teknika tal-bini” tfisser 
tagħmir tekniku li juża l-enerġija għat-
tisħin, it-tberrid, il-ventilazzjoni, il-
misħun, it-tidwil u l-produzzjoni tal-
elettriku jew tagħqida ta’ dawn;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta mill-Kummissjoni mhix ċara għal kollox. Pereżempju, tieqa miftuħa 
jew faċċata doppja bl-aperturi jipprovdu ventilazzjoni u tiksiħ b’konsum ta’ enerġija ta’ żero, 
u għalhekk l-iffissar ta’ rekwiżiti minimi ta’ prestazzjoni enerġetika skont l-Artikolu 8 ma 
jagħmilx sens. Dawn l-elementi huma eżempji tipiċi tal-elementi tal-“involukru tal-binja” li 
qed jaqgħu taħt id-definizzjoni (5).

Emenda 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “sistema teknika tal-bini” tfisser 
tagħmir tekniku għat-tisħin, it-tberrid, il-
ventilazzjoni, il-misħun, it-tidwil u l-
produzzjoni tal-elettriku jew tagħqida ta’ 
dawn;

(2) “sistema teknika tal-bini” tfisser 
tagħmir tekniku għat-tisħin, it-tberrid, il-
ventilazzjoni, il-misħun, it-tidwil u l-
produzzjoni tal-elettriku, sistemi ta’ kejl, 
ta’ monitoraġġ jew ta’ kontroll, jew 
tagħqida ta’ dawn;

Or. en

Emenda 147
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) “sistema ta’ tisħin” tfisser sistema ta’ 
sors(i) ta’ sħana, ta’ distribuzzjoni ta' 
sħana jew ta’ emissjoni ta' sħana li tkun 
meħtieġa biex tipprovdi t-tisħin tal-ispazju 
u l-preparazzjoni tal-ilma tal-vit sħun 
(ilma sħun domestiku) fil-binjiet, inklużi 
l-kontrolli awtomatiċi kollha li jiżguraw 
il-kumdità u l-iffrankar tal-enerġija;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-“sistema tat-tisħin” hija mdaħħla fil-proposta tal-Kummissjoni għall-Artikoli 8, 10, 13 u 
16 u għalhekk għandha tiġi ddefinita kif jixraq.

Emenda 148
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini" 
tfisser  l-ammont ta’ enerġija kkalkulat jew 
imkejjel  meħtieġ biex  jilħaq id-domanda 
tal-enerġija  assoċjata mal-bżonnijiet 
differenti tal-bini, li jistgħu jinkludu, fost l-
oħrajn, tisħin , misħun  , tberrid , 
ventilazzjoni u dawl;

(3) "prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini" 
tfisser l-ammont ta’ enerġija kkalkulat jew 
tabilħaqq ikkonsmat li jkun meħtieġ 
biex jilħaq id-domanda tal-enerġija
assoċjata mal-bżonnijiet differenti tal-bini, 
li jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, tisħin,
misħun, tberrid, ventilazzjoni, sistemi tad-
dawl fissi, id-dell tax-xemx u gwadanni 
solari passivi; dan għandu jiġi espress 
f’kWh/m² fis-sena,

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’ġieħ l-uniformità terminoloġika, f’dan il-każ mal-Anness I punt 1.

Il-gwadanni solari passivi jistgħu jwasslu għal tnaqqis fil-ħtieġa tat-tisħin bi prezz baxx. Fl-
istess waqt, id-dell tax-xemx jista’ jagħti kontribut fit-tnaqqis tal-ħtiġijiet tat-tiksiħ, u bi prezz 
baxx ukoll. Fiż-żewġ każi, qed jitnaqqsu l-ħtiġijiet enerġetiċi tal-binjiet.
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Emenda 149
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "prestazzjoni ta’ l-enerġija ta’ bini": 
tfisser  l-ammont ta’ enerġija kkalkulat jew 
imkejjel  meħtieġ biex  jilħaq id-domanda 
tal-enerġija  assoċjata mal-bżonnijiet 
differenti tal-bini, li jistgħu jinkludu, fost l-
oħrajn, tisħin , misħun  , tberrid , 
ventilazzjoni u dawl;

(3) "prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini": 
tfisser l-ammont ta’ enerġija primarja
kkalkulat jew imkejjel li jkun meħtieġ 
biex jilħaq id-domanda tal-
enerġija assoċjata mal-bżonnijiet differenti 
tal-bini, li jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, 
tisħin, misħun , tberrid, ventilazzjoni u 
dawl; dan għandu jiġi espress f’kWh/m² 
fis-sena,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni “prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini” għandha tiġi ċċarata biex jiġi żgurat li 
tkun espressa f’termini tad-domanda tal-enerġija primarja. Dan huwa l-uniku indikatur li 
jipprovdi informazzjoni affidabbli fuq l-użu tal-enerġija ta’ bini.

Emenda 150
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini" 
tfisser  l-ammont ta’ enerġija kkalkulat jew 
imkejjel  meħtieġ biex  jilħaq id-domanda 
tal-enerġija  assoċjata mal-bżonnijiet 
differenti tal-bini, li jistgħu jinkludu, fost l-
oħrajn, tisħin , misħun  , tberrid , 
ventilazzjoni u dawl.

(3) "prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini" 
tfisser  l-ammont ta’ enerġija primarja
kkalkulat jew imkejjel li jkun meħtieġ 
biex jilħaq id-domanda tal-enerġija
assoċjata mal-bżonnijiet differenti tal-bini, 
li jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, tisħin, 
misħun, tberrid, ventilazzjoni u dawl;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandha tkun espressa b'mod ċar fid-domanda tal-enerġija primarja bħala l-
iżjed informazzjoni affidabbli.

Emenda 151
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "prestazzjoni ta’ l-enerġija ta’ bini": 
tfisser l-ammont ta’ enerġija kkalkulat jew 
imkejjel meħtieġ biex jilħaq id-domanda 
tal-enerġija assoċjata mal-bżonnijiet 
differenti tal-bini, li jistgħu jinkludu, fost l-
oħrajn, tisħin, misħun, tberrid , 
ventilazzjoni u dawl;

(3) "prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini": 
tfisser l-ammont ta’ enerġija kkalkulat li 
jkun meħtieġ biex jilħaq id-domanda tal-
enerġija assoċjata mal-bżonnijiet differenti 
tal-bini, li jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, 
tisħin, misħun, tberrid, ventilazzjoni u 
dawl;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva dwar l-effiċjenza enerġetika tal-binjiet għandu jkollha definizzjoni ċara ta’ 
“effiċjenza enerġetika”.  Id-definizzjoni fit-test attwali hija bbażata fuq il-kalkolu jew inkella 
fuq il-kejl tal-ħtieġa tal-enerġija. Hemm riskju li r-riżultat ikun differenti ħafna. Għalhekk, il-
kalkolu għandu jibqa’ l-uniku metodoloġija, ibbażat fuq metodoloġija Ewropea armonizzata.

Emenda 152
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini" 
tfisser  l-ammont ta’ enerġija kkalkulat jew 
imkejjel  meħtieġ biex  jilħaq id-domanda 
tal-enerġija  assoċjata mal-bżonnijiet 
differenti tal-bini, li jistgħu jinkludu, fost l-
oħrajn, tisħin , misħun  , tberrid , 

(3) "prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini" 
tfisser  l-ammont ta’ enerġija kkalkulat jew 
imkejjel li jkun meħtieġ biex jilħaq id-
domanda tal-enerġija assoċjata mal-
bżonnijiet differenti tal-bini, li jistgħu 
jinkludu, fost l-oħrajn, tisħin, misħun, 
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ventilazzjoni u dawl. tberrid, ventilazzjoni, gwadanni solari 
passivi, id-dell tax-xemx u dawl; dan 
għandu jiġi espress f’kWh/m² fis-sena;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' “prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini” għandha tinkludi t-tisħin imnaqqas u t-
tiksiħ imnaqqas. Il-KWh/m2 fis-sena huwa l-uniku indikatur li jipprovdi informazzjoni 
affidabbli dwar l-użu tal-enerġija ta’ bini.

Emenda 153
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “enerġija primarja”: tfisser enerġija li 
tiġġedded u enerġija li ma tiġġeddidx li ma 
għaddiet mill-ebda proċess ta’ konverżjoni 
jew trasformazzjoni;

(4) “enerġija primarja”: tfisser enerġija
minn sorsi li jiġġeddu u minn sorsi li ma 
jiġġeddux li ma tkun għaddiet mill-ebda 
proċess ta’ konverżjoni jew 
trasformazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-politiki tal-UE għandu jkun hemm il-koerenza fid-definizzjonijiet. Il-bida fit-test qiegħda 
tiġi ssuġġerita biex issir riferenza diretta għad-definizzjoni ta’ “enerġiji minn sorsi li 
jiġġeddu” kif jissuġġerixxi l-Artikolu 2(a) tad-Direttiva RES adottata mis-sessjoni plenarja 
tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Diċembru 2008.
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Emenda 154
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “enerġija primarja”: tfisser enerġija li 
tiġġedded u enerġija li ma tiġġeddidx li 
ma għaddiet mill-ebda proċess ta’ 
konverżjoni jew trasformazzjoni; 

(4) “enerġija primarja”: tfisser enerġija li 
ma tiġġeddidx li ma tkun għaddiet mill-
ebda proċess ta’ konverżjoni jew 
trasformazzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk is-sorsi ta’ enerġija li tiġġedded għandha tiġi inkluża fid-definizzjoni, ma jkun hemm l-
ebda djar b’użu baxx ta’ enerġija, peress li anke l-enerġija solari trid tgħaddi minn proċess 
ta' trasformazzjoni. L-inklużjoni ta’ sorsi ta' enerġija li tiġġedded hawnhekk tmur 'il bogħod 
wisq.

Emenda 155
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) "enerġija minn sorsi rinnovabbli" 
tfisser l-enerġija minn sorsi rinnovabbli 
mhux fossili: riħ, xemx, ġeotermku, 
aerotermiku, idrotermiku u enerġija 
oċeanika, idroenerġija, bijomassa, gass 
mill-miżbla, gass minn impjanti għat-
trattament tad-dranaġġ u bijogassijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġija minn sorsi ta’ enerġija li tiġġedded għandha sehem importanti fir-riformulazzjoni 
tal-proposta, u għalhekk għandha tiġi ddefinita kif jixraq. Fil-politiki tal-UE għandu jkun 
hemm il-koerenza fid-definizzjonijiet. Id-definizzjoni proposta hija l-Artikolu 2(a) tad-

Adlib Express Watermark



AM\768653MT.doc 75/104 PE420.139v01-00

MT

Direttiva RES kif adottata mis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Diċembru 
2008.

Emenda 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "building envelope": “involukru tal-
binja” tfisser elementi ta’ binja li jifirdu l-
ġewwieni tagħha mill-ambjent ta’ barra, 
inklużi t-twieqi, il-ħitan, il-pedament, iċ-
ċangatura tal-qiegħa, is-saqaf, il-bejt u l-
iżolament;

(5) "building envelope": tfisser 
komponenti integrati ta’ binja li jifirdu l-
ġewwieni tagħha mill-ambjent ta’ barra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi assigurata l-koerenza bejn id-definizzjonijiet, il-kelma "komponent" għandha tieħu 
post "element" fid-definizzjoni ta' "involukru tal-binja" għax "komponent tal-involukru" issa 
hija ddefinita fid-definizzjoni l-ġdida proposta. L-elementi (issa l-komponenti) inklużi fl-
involukru tal-binja jistgħu jitneħħew billi issa huma murijin fid-definizzjoni proposta ta'
"komponent tal-involukru". L-użu tat-terminu "integrat" huwa biex jitfissru l-komponenti li 
jikkostitwixxu parti funzjonali tal-qoxra termika.

Emenda 157
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “involukru tal-binja” tfisser elementi
ta’ binja li jifirdu l-ġewwieni tagħha mill-
ambjent ta’ barra, inklużi t-twieqi, il-ħitan, 
il-pedament, iċ-ċangatura tal-qiegħa, is-
saqaf, il-bejt u l-iżolament;

(5) "involukru tal-binja” tfisser 
komponenti integrali ta’ binja li jifirdu l-
ġewwieni tagħha mill-ambjent ta’ barra, 
inklużi t-twieqi, sistemi u proċeduri għad-
dell, il-ħitan, il-pedament, iċ-ċangatura tal-
qiegħa, is-saqaf, il-bejt u l-iżolament li 
jaffettwaw il-prestazzjoni enerġetika tal-
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binja u ma humiex koperti mis-sistema 
tal-bini teknika;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-involukru tal-binja jikkonċerna l-komponenti kollha ta' binja. Huwa importanti li jiġi żgurat 
li l-elementi individwali kollha ta' binja jkunu soġġetti għall-istess kriterji ta' effiċjenza 
enerġetika bħalma huma s-sistemi tal-bini tekniċi.

Emenda 158
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “involukru tal-binja” tfisser elementi ta’ 
binja li jifirdu l-ġewwieni tagħha mill-
ambjent ta’ barra, inklużi t-twieqi, il-ħitan, 
il-pedament, iċ-ċangatura tal-qiegħa, is-
saqaf, il-bejt u l-iżolament;

(5) “involukru tal-binja” tfisser elementi ta’ 
binja li jifirdu l-ġewwieni tagħha mill-
ambjent ta’ barra, inklużi t-twieqi, il-ħitan, 
il-pedament, iċ-ċangatura tal-qiegħa, is-
saqaf, il-bejt u s-sistemi kollha tal-
iżolament;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iżolament ma huwiex prodott waħdani jew teknika waħdanija. Hemm diversi sistemi ta' 
iżolament għal partijiet differenti tal-involukru tal-binja (il-bejt, il-ħitan, it-twieqi, il-pontijiet 
termiċi, eċċ). Sabiex ikun hemm kompletezza, għalhekk, huwa neċessarju li jitqiesu dawn is-
sistemi kollha ta' iżolament fid-definizzjoni.
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Emenda 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “involukru tal-binja” tfisser elementi ta’ 
binja li jifirdu l-ġewwieni tagħha mill-
ambjent ta’ barra, inklużi t-twieqi, il-ħitan, 
il-pedament, iċ-ċangatura tal-qiegħa, is-
saqaf, il-bejt u l-iżolament;

(5) “involukru tal-binja” tfisser l-elementi 
ta’ binja li jifirdu l-ġewwieni tagħha mill-
ambjent ta’ barra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involukru ta' binja għandu jkun definit separatament mill-komponenti tal-involukru.

Emenda 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) "komponent tal-involukru": ifisser 
parti individwali u integrali tal-binja, 
inklużi t-twieqi, id-dell, il-bibien ta' barra, 
il-ħitan, il-pedamenti, is-sies, is-saqaf, u l-
bejt, u l-iżolament tagħhom, li 
jinfluwenzaw il-prestazzjoni enerġetika 
tal-binja u li ma tkunx koperta b'sistema 
ta' bini teknika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta' "komponent tal-involukru" hija neċessarju biex jiġu evitati interpretazzjonijiet 
multipli mogħtijin mill-Istati Membri lill-komponenti u biex jiġi żgurat li l-elementi 
individwali tal-involukru tal-binja jkunu soġġetti għar-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni bl-
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istess mod li huma hekk soġġetti s-sistemi tal-bini tekniċi.   Dan għandu wkoll iqiegħed lill-
komponenti tal-involukru fl-istess livell mas-sistemi tal-bini tekniċi meta jiġu kkalkolati l-
livelli ottimali għall-kostijiet differenti tal-investiment għaċ-ċiklu tal-ħajja tal-binja.

Emenda 161
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) "komponent tal-involukru": ifisser 
parti individwali u integrali tal-binja, 
inklużi t-twieqi, id-dell, il-ħitan, il-
pedamenti, is-sies, is-saqaf, u l-bejt, u l-
iżolament tagħhom, li jinfluwenzaw il-
prestazzjoni enerġetika tal-binja u li ma 
tkunx koperta b'sistema ta' bini teknika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta' "komponent tal-involukru" hija neċessarju biex jiġu evitati interpretazzjonijiet 
multipli mogħtijin mill-Istati Membri lill-komponenti u biex jiġi żgurat li l-elementi 
individwali tal-involukru tal-binja jkunu soġġetti għar-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni bl-
istess mod li huma hekk soġġetti s-sistemi tal-bini tekniċi.  

Emenda 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) "komponent tal-involukru" tfisser 
parti individwali  tal-binja li jinfluwenzaw 
il-prestazzjoni enerġetika tal-binja u li ma 
tkunx koperta b'sistema ta' bini teknika;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha tiżdied efinizzjoni għal "komponent/element" għandha mal-Artikolu 2 biex jiġu 
evitati interpretazzjonijiet ambigwi mill-Istati Membri u biex jiġi żgurat li l-elementi 
individwali tal-involukri tal-bini jkunu soġġetti għal rekwiżiti minimi tal- prestazzjoni bl-
istess mod bħalma huma s-sistemi tal-bini tekniċi, u jitqiegħdu fuq l-istess livell magħhom 
meta jiġu kkalkulati l-livelli ottimali tal-kostijiet matul il-ċiklu tal-ħajja tal-binja.

Emenda 163
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) "sistema ta' iżolament" tfisser kull 
sistema li tipprova tnaqqas it-telf termiku 
u l-emissjoni tad-dijossidu tal-karbonju 
mill-involukru tal-binja, b'riferenza 
partikolari għal:
- il-bejt,
- il-ħitan, l-art, u s-soqfa;
- it-twieqi, is-sollijiet, u oqsfa llaxkati;
- pontijiet termiċi, u
- kull għamla ta' konnessjoni strutturali 
fil-binja li tagħti lok għat-telf termiku;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta' kjarezza, għandu jsir riferiment għas-sistemi ta' iżolament għall-partijiet 
relevanti tal-involukru tal-binja u l-enfażi li jitqiegħed fuq il-funzjonijiet tal-iżolament, li 
huma li jitnaqqas it-telf termiku u l-emissjonijiet tal-CO2. Bil-għan li jkun hemm l-iffrankar, 
għandu jkun possibbli li jiġu eżaminati s-sistemi individwali biex jiġu ddeterminati liema se 
jnaqqsu t-telf termiku u l-emissjonijiet CO2 bl-aktar mod effettiv.
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Emenda 164
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) “tibdil/tiġdid kbir”: tfisser it-tibdil 
f’bini fejn

(6) “tibdil/tiġdid kbir”: tfisser il-
konverżjoni ta' bini wieħed jew ġabra ta' 
bini simili fejn il-kost totali tax-xogħlijiet 
ta' konverżjoni jew is-sistemi tekniċi użati 
għat-tisħin, tibrid, arjazzjoni, u rkupru 
tas-sħana huwa ogħla minn 1/3 tal-valur 
tal-bini li qed jiġi kkonvertit, eskluż il-
valur tal-art fejn jinsabu;

(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja jew is-sistemi tekniċi 
tal-bini tkun ogħla minn 25 % tal-valur tal-
binja, eskluż il-valur tal-art li fuqha 
qiegħda l-binja, jew
(b) aktar minn 25 % tas-superfiċje tal-
involukru tal-bini tgħaddi minn tibdil;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-tibdil ma għandux neċessarjament ikopri l-involukru tal-binja; jista' wkoll ikopri proġetti 
fuq skala żgħira bħalma huma l-istallazzjoni ta' elementi funzjonali ġodda, it-tneħħija ta' 
gallarija u alterazzjonijiet għal bejt. Għalhekk hu konsiljabbli li ma tiġix ristretta 
artifiċjalment għal perċentwal tal-involukru tas-superfiċi tal-binja. L-użu tal-valur tal-binja 
bħala kriterju għandu jagħtu lid-disinjaturi mano libera meta jieħdu d-deċiżjonijiet.

Emenda 165
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) “tibdil/tiġdid kbir”: tfisser it-tibdil 
f’bini meta

(6) “tibdil/tiġdid kbir”: tfisser it-tibdil 
f’bini meta
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(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja jew is-sistemi tekniċi 
tal-bini tkun ogħla minn 25 % tal-valur tal-
binja, eskluż il-valur tal-art li fuqha 
qiegħda l-binja, jew

(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja jew is-sistemi tekniċi 
tal-bini tkun ogħla minn 10 % tal-valur tal-
binja, eskluż il-valur tal-art li fuqha 
qiegħda l-binja, jew

(b) aktar minn 25 % tas-superfiċje tal-
involukru tal-bini tgħaddi minn tibdil;

(b) aktar minn 10 % tas-superfiċje tal-
involukru tal-bini tgħaddi minn tibdil;

Or. en

Emenda 166
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) “tibdil/tiġdid kbir”: tfisser it-tibdil 
f’bini meta

(6) “tibdil/tiġdid kbir”: tfisser it-tibdil 
f’bini meta

(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja jew is-sistemi tekniċi 
tal-bini tkun ogħla minn 25 % tal-valur tal-
binja, eskluż il-valur tal-art li fuqha 
qiegħda l-binja, jew

(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja jew is-sistemi tekniċi 
tal-bini tkun ogħla minn 15 % tal-valur tal-
binja, f'liema każ l-valur għandu jkun 
imsejjes fuq il-kostijiet kurrenti tal-
kostruzzjoni, eskluż il-valur tal-art li fuqha 
qiegħda l-binja, jew

(b) aktar minn 25 % tas-superfiċje tal-
involukru tal-bini tgħaddi minn tibdil;

(b) aktar minn 15 % tas-superfiċje tal-
involukru tal-bini tgħaddi minn tibdil;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jkunu sfruttati aħjar l-iżviluppi fil-prestazzjoni enerġetika, id-definizzjoni ta' 
"tibdil kbir" jeħtieġ li tiġi mċekkna. Id-derogi għal tibdil relattivament kbir xorta waħda huma 
possibbli b'solja ta' 15%. Fi kwalunkwe każ, ir-riferiment għall-kalkola tal-valur tal-binjiet 
għandu jkun armonizzat fl-Ewropa kollha u għandu jkun imsejjes fuq il-kostijiet tal-
kostruzzjoni.
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Emenda 167
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) “tibdil/tiġdid kbir”: tfisser it-tibdil 
f’bini meta

(6) “tibdil/tiġdid kbir”: tfisser it-tibdil 
f’bini meta

(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja jew is-sistemi tekniċi 
tal-bini tkun ogħla minn 25 % tal-valur tal-
binja, eskluż il-valur tal-art li fuqha 
qiegħda l-binja, jew

(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja jew is-sistemi tekniċi 
tal-bini tkun ogħla minn 15% tal-valur tal-
binja, eskluż il-valur tal-art li fuqha 
qiegħda l-binja, jew

(b) aktar minn 25 % tas-superfiċje tal-
involukru tal-bini tgħaddi minn tibdil;

(b) aktar minn 15 % tas-superfiċje tal-
involukru tal-bini tgħaddi minn tibdil;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Neħtieġu solja aktar ambizzjuża għall-"bidliet il-kbar", peress illi din se żżid l-użu tal-
komponenti kost-ottimali l-aktar relevanti għall-prestazzjoni enerġetika tal-binjiet.

Emenda 168
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja jew is-sistemi tekniċi 
tal-bini tkun ogħla minn 25 % tal-valur tal-
binja, eskluż il-valur tal-art li fuqha 
qiegħda l-binja, jew

(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja, inklużi s-sistemi ta' 
iżolament, jew is-sistemi tekniċi tal-bini 
tkun ogħla minn 25 % tal-valur tal-binja, 
eskluż il-valur tal-art li fuqha qiegħda l-
binja, jew

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Val la pena jiġi aċċentwat b'mod speċifiku li x-xogħol ta' tibdil għall-involukru tal-binja 
għandu jinkludi s-sistemi ta' iżolament biex tiġi mgħejjuna l-prestazzjoni enerġetika tal-binja.

Emenda 169
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja jew is-sistemi tekniċi 
tal-bini tkun ogħla minn 25 % tal-valur tal-
binja, eskluż il-valur tal-art li fuqha 
qiegħda l-binja, jew

(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja jew is-sistemi tekniċi 
tal-bini tkun ogħla minn 25 % tal-valur tal-
binja (dak il-valur għandu jkun imsejjes 
fuq il-kostijiet kurrenti tal-kostruzzjoni fl-
Istati Membri), eskluż il-valur tal-art li 
fuqha qiegħda l-binja, jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm armonizzazzjoni tal-metodu li bih jiġi kkalkulat il-valur tal-
binjiet fl-Istati Membri; din hija r-raġuni l-għala qiegħed jiġi propost li l-valur fuq il-kostijiet 
tal-kostruzzjoni fl-Istati Membri, sabiex jinkiseb approċċ komuni fl-Unjoni Ewropea kollha.

Emenda 170
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja jew is-sistemi tekniċi 
tal-bini tkun ogħla minn 25 % tal-valur tal-
binja, eskluż il-valur tal-art li fuqha 
qiegħda l-binja, jew

(a) l-ispiża totali għat-tibdil marbuta mal-
involukru tal-binja jew is-sistemi tekniċi 
tal-bini tkun ogħla minn 25 % tal-valur tal-
binja, eskluż il-valur tal-art li fuqha 
qiegħda l-binja (il-kriterji biex jiġi 
ddeterminat il-valur tal-bini u tal-art 
għandhom jiġu deċiżi minn kull Stat 
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Membru f'livell nazzjonali), jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji biex jiġi ddeterminat il-valur għandhom jiġu deċiżi fuq bażi nazzjonali, minħabba ċ-
ċirkostanzi differenti fl-Istati Membri differenti.

Emenda 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) aktar minn 25 % tas-superfiċje tal-
involukru tal-bini tgħaddi minn tibdil;

(b) aktar minn 25 % tas-superfiċje tal-
involukru tal-bini tgħaddi minn tibdil 
b'effett dirett fuq il-prestazzjoni 
enerġetika tal-binja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika hija meħtieġa biex tiġi evitata kull inklużjoni ta' xogħlijiet ta' manutenzjoni 
bħalma hija t-tiswija skont id-definizzjoni tat-tibdil il-kbir.

Emenda 172
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) aktar minn 25 % tas-superfiċje tal-
involukru tal-bini tgħaddi minn tibdil;

(b) aktar minn 25 % tas-superfiċje tal-
involukru tal-bini tgħaddi minn tibdil, 
eskluż ix-xogħol ta' manutenzjoni 
regolari bħalma huwa t-tibjid;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' dak li jikkostitwixxi ristrutturament ewlieni għadha ma hijiex ċara 
biżżejjed. Tibdil ta' 25% tas-superfiċi tal-involukru tal-binja jista' potenzjalment ikopri tibjid 
sempliċi jew tiswijiet fil-bejt u għalhekk huwa wiesa' wisq.

Emenda 173
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "ċertifikat dwar il-prestazzjoni tal-
enerġija " tfisser ċertifikat rikonoxxut minn 
Stat Membru jew persuna ġuridika
magħżula minnu, li tindika  l-prestazzjoni -
tal-enerġija ta’ bini jew partijiet minnu 
kkalkulata  skont metodoloġija bbażata fuq 
qafas ġenerali speċifikat fl-Anness adottata 
skont l-Artikolu 3  ; 2002/91 (adattat)

(8) "ċertifikat dwar il-prestazzjoni tal-
enerġija " tfisser ċertifikat rikonoxxut minn 
Stat Membru jew persuna ġuridika
magħżula minnu, li tindika  l-prestazzjoni -
tal-enerġija ta’ bini jew partijiet minnu 
stabbilita  skont metodoloġija bbażata fuq 
qafas ġenerali speċifikat fl-Anness adottata 
skont l-Artikolu 3  ; 2002/91 (adattat)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Konsistenza terminoloġika mal-Anness I.

Emenda 174
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-
aktar livell baxx ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-
ħajja ta’ bini, li huwa determinat billi 
jitqiesu l-ispejjeż tal-investiment, l-ispejjeż 

(10) "livell ta’ spiża ottimali” tfisser il-
livell ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 
bini, li jwassal għall-użu tal-aħjar 
teknoloġiji disponibbli u l-ogħla rekwiżiti 
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tal-manutenzjoni u l-operat (inklużi l-
ispejjeż tal-enerġija), qligħ mill-enerġija 
prodotta, fejn applikabbli, u spejjeż tar-
rimi, fejn applikabbli;

ta' prestazzjoni enerġetika possibbli ta' 
binja. Dawn l-ispejjeż jiġu determinati billi 
jitqiesu l-kostijiet tal-investiment, tal-
manutenzjoni u operazzjonali (inklużi l-
kostijiet enerġetiċi), il-qligħ mill-enerġija 
prodotta, fejn applikabbli, il-kostijiet tar-
rimi, fejn applikabbli, u l-kostijiet 
ambjentali, inklużi l-kostijiet ekonomiċi 
tal-bidla fil-klima, u kostijiet soċjali oħra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell kost-ottimali tar-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni enerġetika riżultanti mill-
metodoloġija tal-Kummissjoni għandu wkoll iqis il-kostijiet ekonomiċi meta ma jiġux ridotti l-
emissjonijiet tal-gassijiet tas-serra mill-bini. Għandhom mhux biss ikunu raġġunġibbli b'kost 
raġonevoli, imma wkoll b'aspettattivi għolja f'termini ta' ffrankar ta' enerġija biex jintlaħqu l-
ogħla rekwiżiti ta' prestazzjoni enerġetika ta' binja.

Emenda 175
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-aktar 
livell baxx ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
ta’ bini, li huwa determinat billi jitqiesu l-
ispejjeż tal-investiment, l-ispejjeż tal-
manutenzjoni u l-operat (inklużi l-ispejjeż 
tal-enerġija), qligħ mill-enerġija prodotta, 
fejn applikabbli, u spejjeż tar-rimi, fejn 
applikabbli;

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-aktar 
livell baxx ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tal-miżuri ta' ffrankar tal-enerġija, li 
huwa determinat billi jitqiesu l-ispejjeż tal-
investiment, l-ispejjeż tal-manutenzjoni u l-
operat (inklużi l-ispejjeż tal-enerġija), qligħ 
mill-enerġija prodotta, fejn applikabbli, u 
spejjeż tar-rimi, fejn applikabbli, u fil-każ 
ta' bini mikri d-dħul tabilħaqq mill-kirjiet;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre.
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
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Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete.
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.

Emenda 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-
aktar livell baxx ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-
ħajja ta’ bini, li huwa determinat billi 
jitqiesu l-ispejjeż tal-investiment, l-ispejjeż 
tal-manutenzjoni u l-operat (inklużi l-
ispejjeż tal-enerġija), qligħ mill-enerġija 
prodotta, fejn applikabbli, u spejjeż tar-
rimi, fejn applikabbli;

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-
ottimu ekonomiku bejn il-prestazzjoni 
enerġetika u l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
ta’ bini, li huwa determinat billi jitqiesu l-
ispejjeż tal-investiment, l-ispejjeż tal-
manutenzjoni u l-operat (inklużi l-ispejjeż 
tal-enerġija), qligħ mill-enerġija prodotta, 
fejn applikabbli, u spejjeż tar-rimi, fejn 
applikabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni preżenti tirreferi għall-prezz/kost biss; il-livell tal-iffrankar enerġetiku ma 
huwiex meqjus. L-ottimu tal-prestazzjoni u l-kost hija aħjar.

Emenda 177
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-aktar 
livell baxx ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
ta’ bini, li huwa determinat billi jitqiesu l-
ispejjeż tal-investiment, l-ispejjeż tal-
manutenzjoni u l-operat (inklużi l-ispejjeż 
tal-enerġija), qligħ mill-enerġija prodotta, 

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-aktar 
livell baxx ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
ta’ bini, li huwa determinat billi jitqiesu l-
ispejjeż tal-investiment, il-kostijiet esterni 
u l-benefikati, l-ispejjeż tal-manutenzjoni u 
l-operat (inklużi l-ispejjeż tal-enerġija), 
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fejn applikabbli, u spejjeż tar-rimi, fejn 
applikabbli;

qligħ mill-enerġija prodotta, fejn 
applikabbli, u spejjeż tar-rimi, fejn 
applikabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż ambjentali li huma ffrankati huma ta' importanza kbira u għandhom  itqiesu wkoll.

Emenda 178
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-aktar 
livell baxx ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
ta’ bini, li huwa determinat billi jitqiesu l-
ispejjeż tal-investiment, l-ispejjeż tal-
manutenzjoni u l-operat (inklużi l-ispejjeż 
tal-enerġija), qligħ mill-enerġija prodotta, 
fejn applikabbli, u spejjeż tar-rimi, fejn 
applikabbli;

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-aktar 
livell baxx ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
ta’ bini, li huwa determinat billi jitqiesu l-
ispejjeż tal-investiment, l-ispejjeż tal-
manutenzjoni u l-operat (inklużi l-ispejjeż 
tal-enerġija), qligħ mill-enerġija prodotta, 
fejn applikabbli, u spejjeż tar-rimi, kif 
ukoll il-kostijiet ambjentali, fejn 
applikabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitqiesu u jiġu internalizzati l-kostijiet ambjentali inkorsi minħabba l-bini, 
sabiex jintlaħaq l-ottimu ekonomiku fil-prestazzjoni enerġetika fit-terminu t-twil tal-binjiet.
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Emenda 179
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-aktar 
livell baxx ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
ta’ bini, li huwa determinat billi jitqiesu l-
ispejjeż tal-investiment, l-ispejjeż tal-
manutenzjoni u l-operat (inklużi l-ispejjeż 
tal-enerġija), qligħ mill-enerġija prodotta, 
fejn applikabbli, u spejjeż tar-rimi, fejn 
applikabbli;

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-aktar 
livell baxx ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
ta’ bini, li huwa determinat billi jitqiesu l-
ispejjeż tal-investiment, l-ispejjeż tal-
manutenzjoni u l-operat (inklużi l-ispejjeż 
tal-enerġija), qligħ mill-enerġija prodotta, 
fejn applikabbli, u spejjeż tar-rimi, fejn 
applikabbli, tipi differenti ta' bini u 
perijodi differenti ta' ħlas lil dawk 
involuti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-deċiżjonijiet rigwardanti t-titjib fl-effiċjenza enerġetika jkunu msejsin 
fuq analiżi ta x'inhu l-kost ottimali; b'danakollu, għandu jinżamm amment illi dan se jvarja 
skont it-tip ta' bini u min ikun imdaħħal.  Fil-każ ta' rapport bejn sid u inkwilin, ħafna drabi 
jkun is-sid li jinkorri l-ispejjeż filwaqt li l-inkwilin igawdi l-benefikati tal-investimenti li jkunu 
saru u dan huwa b'mod ċar xkiel għal benefikati veri.

Emenda 180
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-aktar 
livell baxx ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja
ta’ bini, li huwa determinat billi jitqiesu l-
ispejjeż tal-investiment, l-ispejjeż tal-
manutenzjoni u l-operat (inklużi l-ispejjeż 
tal-enerġija), qligħ mill-enerġija prodotta, 
fejn applikabbli, u spejjeż tar-rimi, fejn 
applikabbli;

(10) “livell ta’ spiża ottimali” tfisser l-aktar 
livell baxx ta’ spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
ta’ bini, li huwa determinat billi jitqiesu l-
ispejjeż tal-investiment, l-ispejjeż tal-
manutenzjoni u l-operat (inklużi l-ispejjeż 
tal-enerġija), qligħ mill-enerġija prodotta, 
fejn applikabbli, u spejjeż tar-rimi, fejn 
applikabbli, tipi differenti ta' bini u 
perijodi differenti ta' ħlas ta' min ikun 
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imdaħħal;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-deċiżjonijiet rigwardanti t-titjib fl-effiċjenza enerġetika jkunu msejsin 
fuq analiżi ta x'inhu l-kost ottimali; b'danakollu, għandu jinżamm amment illi dan se jvarja 
skont it-tip ta' bini u min ikun imdaħħal.  Fil-każ ta' rapport bejn sid u inkwilin, ħafna drabi 
jkun is-sid li jinkorri l-ispejjeż filwaqt li l-inkwilin igawdi l-benefiċċji tal-investimenti li jkunu 
saru u dan huwa b'mod ċar xkiel għal benefikati veri.

Emenda 181
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) "arjazzjoni għall-irkupru tas-
sħana" tfisser sistema ta' arjazzjoni 
kontinwa ċentralizzata jew deċentralizzata 
li tuża l-iskambjaturi tas-sħana biex 
tittrasferixxi l-enerġija mill-arja estratta 
għall-arja intratta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-arjazzjoni għall-irkupru tas-sħana tirrikjedi definizzjoni ċara u hija inkluża għall-emendi fl-
Artikolu 6; l-Artikolu 7; u l-Artikolu 14a (ġdid)

Emenda 182
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) "pompa tas-sħana" tfisser inġenju jew (14) "pompa tas-sħana" tfisser magna, 
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installazzjoni li tiġbed is-sħana 
f’temperatura baxxa mill-arja, l-ilma jew 
l-art u tissupplixxi s-sħana lill-bini.

inġenju jew installazzjoni li tittrasferixxi s-
sħana mill-madwar naturali bħalma huma
l-arja, l-ilma jew l-art u tissupplixxi s-
sħana lill-bini jew applikazzjonijiet 
industrijali billi treġġa' lura l-fluss 
naturali tas-sħana b'mod li tiffluwixxi 
minn temperatura aktar baxxa lejn waħda 
ogħla. L-ammont ta' enerġija ambjenti 
maqbuda mill-pompi tas-sħana li għandu 
jitqies enerġija rinnovabbli għall-finijiet 
ta' din id-Direttiva għandu jkun dak 
stabbilit mid-Direttiva 2009/.../KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn 
sorsi rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-pompi tas-sħana u tal-metodoloġija użata biex jiġi kkalkulat l-ammont ta' 
enerġija primarja u l-effiċjenza ta' dan it-tagħmir għandha tkun skont id-Direttiva li għadha 
kif ġiet adottata dan l-aħħar dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Emenda 183
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) "pompa tas-sħana" tfisser inġenju jew 
installazzjoni li tiġbed is-sħana 
f’temperatura baxxa mill-arja, l-ilma jew 
l-art u tissupplixxi s-sħana lill-bini.

(14) "pompa tas-sħana" tfisser unità 
ċentrali b'sistema ta' refriġerazzjoni 
elettrikament operata li ssaħħan l-ispazju 
u tħejji l-misħun domestiku fil-bini billi 
testrajixxi is-sħana f'temperatura baxxa 
mill-media esterni, bħalma huma l-arja, l-
ilma u l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tkun tippermetti l-użu tas-sistema tal-kondizzjonament tal-arja 
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bħala pompi tas-sħana. Is-sistemi tal-kondizzjonament tal-arja ma humiex kapaċi jipproduċi 
ilma tal-vit u huma ġa koperti bil-proposta għall-Artikolu 2(11).

Emenda 184
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) "pompa tas-sħana" tfisser  inġenju jew 
installazzjoni li tiġbed is-sħana 
f’temperatura baxxa mill-arja, l-ilma jew l-
art u tissupplixxi s-sħana lill-bini.

(14) pompi tas-sħana. "pompa tas-sħana" 
tfisser  inġenju jew installazzjoni li tiġbed 
is-sħana jew il-bard f’temperatura baxxa 
mill-arja, l-ilma jew l-art u tissupplixxi s-
sħana lill-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġija ġeotermika tista' tintuża għall-produzzjoni tal-enerġija, it-tisħin ta' distrett u użi 
diretti oħrajn jew eventwalment b'tagħmir bħalma huma l-pompi tas-sħana, għat-tisħin u t-
tibrid ta' djar individwali jew bini kollettiv jew attivitajiet terzjarji.

Emenda 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) "sistema tat-tidwil": tfisser 
kombinazzjoni ta' komponenti meħtieġa 
ħalli tipprovdi ċertu livell ta' dawl.

Or. en
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Emenda 186
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) "tisħin jew tibrid ta' distrett" tfisser 
id-distribuzzjoni tal-enerġija termika fil-
forma ta' fwar, misħun jew likwidi 
mkessħa, minn sors ċentrali ta' 
produzzjoni permezz ta' netwerk ta' bini 
multiplu, għall-użu tal-ispazju jew il-
proċess tat-tisħin jew tibrid jew għat-
tisħin tal-ilma.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandu jkollha definizzjoni ta' tisħin jew tibrid ta' distrett. Dawn huma 
infrastrutturi importanti li jippermettu s-sinerġiji bejn l-effiċjenza enerġetika u s-sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli.

Emenda 187
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) "pompi tas-sħana reversibbli" 
tfisser tagħmir jew installazzjonijiet 
kapaċi li jsaħħnu jew iberrdu bini bl-użu 
tal-arja, l-ilma jew il-ħamrija bħala 
riżorsi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu inklużi l-pompi tas-sħana reversibbli fl-ambitu tal-Artikolu 13 u 14 
minħabba fl-iżviluppi ewlenin f'dan il-qasam. Għalhekk hija meħtieġa definizzjoni ċara f'livell 
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komunitarju.

Emenda 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) 'faqar enerġetiku" tfisser 
sitwazzjoni fejn household ikollha tonfoq 
aktar minn 10% tad-dħul tagħha fuq il-
kontijiet enerġetiċi sabiex isaħħan id-dar 
sa standard aċċettabbli msejjes fuq il-
livelli rakkomandati mill-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa teknikament neċessarju li jiġi definit il-'faqar fl-enerġija', terminu msemmi fl-Emenda 
31.

Emenda 189
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) "faqar enerġetiku residenzjali" 
tfisser sitwazzjoni fejn household ma 
tistax tlaħħaq mal-ħlas għal livell 
adegwat, kif rakkomandat mill-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, ta' 
tisħin u tibrid tal-ispazju, ilma tal-vit 
sħun, u elettriċità għad-dwal u l-
appliances, jew tonfoq aktar minn 10% 
tad-dħul tal-household fuq kontijiet 
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utilitarji bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Faqar enerġetiku residenzjali" hija rrikmandata minflok l-"faqar enerġetiku" tar-rapporteur 
sabiex tiġi evitata kull konfużjoni man-nuqqas ta' aċċess għall-infrastruttura enerġetika – xi 
mindaqqiet imsejjaħ faqar enerġetiku. Fir-Renju Unit, l-"ammont konsiderevoli" jitqies bħala 
10 filmija tad-dħul tal-household minfuq fl-enerġija. Il-faqar enerġetiku residenzjali huwa 
inkluż fil-proposta għall-emenda għall-Artikolu 7 u l-Artikolu 9a.

Emenda 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) "disinn tat-tidwil": tfisser skema 
jew skizz li jagħti fid-dettall il-
konfigurazzjoni u t-tqassim tad-dwal 
inkluż it-tagħmir tal-kontroll relatat.  

Ġustifikazzjoni

L-objettiv tad-disinn tat-tidwil huwa l-għażla tal-kriterji t-tajbin għall-biċċa tax-xogħol tat-
tidwil skont l-Istandards Ewropej armonizzati li jużaw l-aħjar sistemi ta' tidwil b'effiċjenza 
enerġetika.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE420.139v01-00 96/104 AM\768653MT.doc

MT

Emenda 191
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw
metodoloġija għal kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini skont il-  qafas ġenerali 
speċifikat fl-Anness I ma’ .

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, sal-
31 ta' Diċembru 2009 metodoloġija għal 
kalkolu tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini 
skont il-  qafas ġenerali speċifikat fl-
Anness I. Il-metodoloġija għandha 
tiddefferenzja bejn il-bini ġdid u dak 
eżistenti u bejn il-kategoriji differenti ta' 
bini u bejn iz-zoni klimatiċi; għandha 
tintegra l-esternalitajiet fil-kalkolati kost-
ottimali.
Dawk il-miżuri mfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 21(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinkisbu t-trasparenza u s-sempliċità, il-metodoloġija għall-kalkolu tal-prestazzjoni 
enerġetika tal-bini għandha tkun armonizzata kemm jista' jkun malajr. Din il-metodoloġija 
għandha ovvjament tqis id-differenzi bejn il-bini ġdid u dak eżistenti, bejn il-kategoriji 
differenti ta' bini u bejn iz-zoni klimatiċi.

Emenda 192
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
metodoloġija għal kalkolu tal-prestazzjoni 

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
metodoloġija komparata għal kalkolu tal-

Adlib Express Watermark



AM\768653MT.doc 97/104 PE420.139v01-00

MT

tal-enerġija tal-bini skont il-  qafas ġenerali 
speċifikat fl-Anness I ma’ .

prestazzjoni tal-enerġija tal-bini skont il-
qafas ġenerali speċifikat fl-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-Istati Membri jużaw sistemi metriċi differenti, dan iwaqqafhom milli jikkomparaw 
il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini tagħhom. 

Emenda 193
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
metodoloġija għal kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini skont il-  qafas ġenerali 
speċifikat fl-Anness I ma’ . 

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
metodoloġija għal kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini fuq il-bażi tal-użu 
enerġetiku primarju skont il-qafas ġenerali 
speċifikat fl-Anness I. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Trid titqies l-enerġija li hemm bżonn biex tintlaħaq id-domandan għall-enerġija finali sabiex 
ikun possibbli li jitqies l-impatt reali tad-deċiżjonijiet dwar l-enerġija fuq l-ambjent. 
Metodoloġija unika ta' kalkolu f'livell Ewropew għandha tingħata preferenza fuq varjeta 
wiesgħa ta' metodoloġiji reġjonali u nazzjonali.

Emenda 194
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
metodoloġija għal kalkolu tal-prestazzjoni 

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
metodoloġija armonizzata għal kalkolu tal-
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tal-enerġija tal-bini skont il-  qafas ġenerali 
speċifikat fl-Anness I ma’ .

prestazzjoni tal-enerġija tal-bini skont il-
qafas ġenerali speċifikat fl-Anness I.

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-
prestazzjoni enerġetika tal-bini għandha 
tuża l-istandards Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Metodoloġija komuni għall-UE dwar il-kalkolu tal-effiċjenza enerġetika tal-bini għandha 
tirriżulta f'armonizzazzjoni aħjar tas-settur tal-kostruzzjoni. Il-proposta attwali tawtorizza lil 
kull Stat Membru li jiżviluppa u juża l-metodoloġija ta' kalkolu tiegħu. Komparabilità mal-UE 
kollha tal-effiċjenza enerġetika tal-bini għandha tkun iggarantita.

L-istandards Ewropej eżistenti (CEN) dwar l-effiċjenza enerġetika diġa ġew żviluppati. 
Metodoloġija ta' kalkolu komuni u vinkolanti għall-Istati Membri kollha għandha tkun 
ibbażata fuq dawn l-istandards, li għandhom jippermettu armonizzazzjoni Ewropea reali.

Emenda 195
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-
prestazzjoni enerġetiku tal-bini għandha 
tuża l-istandards Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of its own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.
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Emenda 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-metodoloġija għandha tiġi adottata
fuq livell nazzjonali jew reġjonali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness I għandu jistabilixxi r-rekwiżiti għal metodu ta' kalkolu armonizzat biex jiġi 
applikat mill-Istati Membri kollha. Il-metodoloġija biex isir il-kalkolu għandha tkun Standard 
Ewropew armonizzat. L-Istati Membri għandhom jipprovdu il-parametri oġġettivi li jmorru id 
f'id mal-metodoloġija.

Emenda 197
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-metodoloġija għandha tiġi adottata
fuq livell nazzjonali jew reġjonali.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġija tal-kalkolu trid tkun uniformi fil-livell tal-Komunità.
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Emenda 198
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-metodoloġija għandha tiġi adottata
fuq livell nazzjonali jew reġjonali.

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Anness I għandu jistabilixxi r-rekwiżiti għal metodu ta' kalkolu armonizzat biex jiġi 
applikat mill-Istati Membri kollha. Il-metodoloġija biex isir il-kalkolu għandha tkun Standard 
Ewropew armonizzat. L-Istati Membri għandhom jipprovdu il-parametri oġġettivi li 
għandhom jiġu użati fil-metodoloġija.

Emenda 199
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-metodoloġija għandha tiġi adottata
fuq livell nazzjonali jew reġjonali.

Din il-metodoloġija għandha tiġi bbażata 
fuq standard Ewropew li għandu jiġi 
żviluppat fil-futur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni twassal għal frammentazzjoni tas-suq. Fl-interessi tal-
komparabilità, għandu jiġi żviluppat standard Ewropew.
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Emenda 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-metodoloġija għandha tiġi adottata
fuq livell nazzjonali jew reġjonali.

Il-metodoloġija għandha tiġi adottata  fuq 
livell nazzjonali. Standards għall-analiżi 
enerġetika tal-bini għandhom jiġu 
evalwati f'livell nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġija għandha tiġi adottata f'livell nazzjonali sabiex tiġi evitata d-differenzjazzjoni 
fil-kalkolu tal-prestazzjoni enerġetika tal-bini.

Emenda 201
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-metodoloġija għandha tiġi adottata
fuq livell nazzjonali jew reġjonali.

Din il-metodoloġija għandha tiġi 
implimentata fuq livell nazzjonali jew 
reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of its own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.
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Emenda 202
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-metodoloġija għandha tiġi adottata
fuq livell nazzjonali jew reġjonali.

Din il-metodoloġija għandha tiġi adottata  
fuq livell nazzjonali jew reġjonali 
b'konsultazzjoni mas-settur pubbliku u 
partijiet interessati rilevanti oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza u l-konsultazzjoni xierqa huma essenzjali biex tiġi żgurata t-tmexxija b'suċċess 
tas-settur pubbliku li d-Direttiva riformulata proposta għandha l-għan li tikseb.   Il-partijiet 
interessati għandhom l-għerf dirett u l-kompetenza neċessarja biex jevalwaw il-vijabilità 
teknika ta' kull miżura ppjanata u jistgħu joffru informazzjoni prezzjuża dwar kif jista' jiġi 
żviluppat titjib iktar effettiv u fuq terminu ta' żmien twil fil-prestazzjoni enerġetika tal-bini.

Emenda 203
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-metodoloġija għandha tiġi adottata
fuq livell nazzjonali jew reġjonali.

Din il-metodoloġija għandha tiġi adottata  
fuq livell nazzjonali jew reġjonali 
b'konsultazzjoni mas-settur pubbliku u 
partijiet interessati rilevanti oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza u l-konsultazzjoni xierqa huma essenzjali.  Il-partijiet interessati għandhom l-
għerf dirett u l-kompetenza neċessarja biex jevalwaw il-vijabilità teknika ta' kull miżura 
ppjanata u jistgħu joffru informazzjoni prezzjuża dwar kif jista' jiġi żviluppat titjib iktar 
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effettiv u fuq terminu ta' żmien twil fil-prestazzjoni enerġetika tal-bini.

Emenda 204
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun espressa b'mod trasparenti 
u għandha tinkludi indikatur għall-
emmissjonijiet tas-CO2 u għad-domanda 
għall-enerġija primarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira politika ġenerali ta' din id-direttiva hija li jitnaqqas l-impatt tas-CO2 fil-bini.
Għaldaqstant din il-mira għandha tkun imsemmija espliċitament fl-Artikolu 3.

Emenda 205
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prestazzjoni enerġetika tal-bini 
għandha tkun espressa b'mod trasparenti 
u għandha tinkludi indikatur għall-
emmissjonijiet tas-CO2 u għad-domanda 
għall-enerġija primarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira politika ġenerali ta' din id-direttiva hija li jitnaqqas l-impatt tas-CO2 fil-bini. 
Għaldaqstant din il-mira għandha tkun imsemmija espliċitament fl-Artikolu 3.
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