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Emenda 361
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-
miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita sistema 
ta’ ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Iċ-ċertifikazzjoni ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija għandu jinkludi l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u valuri ta’ 
referenza  bħal rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija  sabiex ikun 
possibbli għas-sidien u l-okkupanti tal-bini 
jew ta’ partijiet minnu jqabblu  u jagħmlu 
stima tal-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu  .

L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-
miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita sistema 
ta’ ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Għandu jinħoloq 
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
wieħed armonizzat għall-bini mhux 
residenzjali biex atturi ekonomiċi ewlenin 
li joperaw madwar l-UE jkunu jistgħu 
jillimitaw u jtejbu l-prestazzjoni tal-
enerġija tagħhom. Iċ-ċertifikazzjoni ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija għandu jinkludi l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u valuri ta’ 
referenza  bħal rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija  sabiex ikun 
possibbli għas-sidien u l-okkupanti tal-bini 
jew ta’ partijiet minnu jqabblu  u jagħmlu 
stima tal-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu  .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa l-kriterji ta' evalwazzjoni u għoti għall-EPCs ivarjaw ħafna bejn l-Istati Membri, 
minħabba li jagħmluha diffiċli biex il-prestazzjoni tal-enerġija titqabbel bejn żviluppi f'pajjiżi 
differenti. Ċertifikat armonizzat se jagħmilha iktar faċli għal kumpaniji biex jikkonformaw u 
jtejbu il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini b’mod iktar konsistenti.

Emenda 362
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw il- 1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-
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miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita sistema 
ta’ ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Iċ-ċertifikazzjoni ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija għandu jinkludi l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u valuri ta’ 
referenza  bħal rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija  sabiex ikun 
possibbli għas-sidien u l-okkupanti tal-bini 
jew ta’ partijiet minnu jqabblu  u jagħmlu 
stima tal-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu  .

miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita sistema 
ta’ ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Għandu jinħoloq
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
wieħed armonizzat għall-bini mhux 
residenzjali biex atturi ekonomiċi ewlenin 
li joperaw madwar l-UE jkunu jistgħu 
jillimitaw u jtejbu l-prestazzjoni tal-
enerġija tagħhom. Iċ-ċertifikazzjoni ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija għandu jinkludi l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u valuri ta’ 
referenza  bħal rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija  sabiex ikun 
possibbli għas-sidien u l-okkupanti tal-bini 
jew ta’ partijiet minnu jqabblu  u jagħmlu 
stima tal-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu  .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa l-kriterji ta' evalwazzjoni u għoti għall-EPCs ivarjaw ħafna bejn l-Istati Membri, 
minħabba li jagħmluha diffiċli biex il-prestazzjoni tal-enerġija titqabbel bejn żviluppi f'pajjiżi 
differenti. Ċertifikat armonizzat se jagħmilha iktar faċli għal kumpaniji biex jikkonformaw u 
jtejbu il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini b’mod iktar konsistenti.

Emenda 363
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-
miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita sistema 
ta’ ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Iċ-ċertifikazzjoni ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija għandu jinkludi l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u valuri 
ta’ referenza  bħal rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija  sabiex ikun 
possibbli għas-sidien u l-okkupanti tal-bini 
jew ta’ partijiet minnu jqabblu  u jagħmlu 
stima tal-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu  .

1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-
miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita sistema 
ta’ ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Iċ-ċertifikazzjoni ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija għandu jinkludi l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini (espress 
bħala minimu f’termini ta’ indikaturi 
numeriċi għall-emissjonijiet tas-CO2 u d-
domanda għall-enerġija primarja kif 
imsemmi f’Anness I) u rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija  sabiex ikun 
possibbli għas-sidien u l-okkupanti tal-bini 
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jew ta’ partijiet minnu jqabblu  u jagħmlu 
stima tal-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tirreferi għad-domanda għall-enerġija primarja u għall-emissjonijiet tas-CO2.
Għalhekk, id-domanda għall-enerġija primarja u l-emissjonijiet tas-CO2 għandhom 
konsistentement jintalbu fiċ-ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija.

Emenda 364
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-
miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita sistema 
ta’ ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini.  Iċ-ċertifikazzjoni ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija għandu jinkludi l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u valuri ta’ 
referenza  bħal rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija  sabiex ikun 
possibbli għas-sidien u l-okkupanti tal-bini 
jew ta’ partijiet minnu jqabblu  u jagħmlu 
stima tal-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu  .

1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-
miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita sistema 
ta’ ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini.  Iċ-ċertifikat ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija għandu jinkludi l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, l-enerġija 
annwali proprja li hija kkunsmata kif 
imsemmi fl-Anness I, u valuri ta’ 
referenza bħal rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija sabiex ikun 
possibbli għas-sidien u l-okkupanti tal-bini 
jew ta’ partijiet minnu jqabblu u jagħmlu 
stima tal-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu.
Jekk il-valuri ta’ referenza jinkludu 
indikatur tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet 
tas-CO2, dan tal-aħħar għandu jkun 
ikkalkulat skont l-Anness 1.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ konsistenza u biex ikun hemm definizzjonijiet armonizzati tal-effiċjenza 
enerġetika tal-bini, huwa importanti li jkun ikkunsidrat indikatur numeriku wieħed tal-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju, bħal dak imsemmi f’Anness 1. Dan l-indikatur 
għandu jkun ikkalkulat billi jkunu kkunsidrati l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju 
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prodotti jew għandu jkun evitat skont iż-żieda jew it-tnaqqis fl-użu tal-enerġija primarja. Dan 
l-indikatur wieħed se jagħmilha iktar faċli biex tkun stabbilita ċertifikazzjoni armonizzata tal-
prestazzjoni enerġetika.

Emenda 365
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-
miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita sistema 
ta’ ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Iċ-ċertifikazzjoni ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija għandu jinkludi l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u valuri ta’ 
referenza  bħal rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija  sabiex ikun 
possibbli għas-sidien u l-okkupanti tal-bini 
jew ta’ partijiet minnu jqabblu  u jagħmlu 
stima tal-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu  .

1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-
miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita sistema 
ta’ ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Iċ-ċertifikazzjoni ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija għandu jinkludi l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, id-
differenza bejn id-domanda għall-enerġija 
kkalkulata u l-konsum tal-enerġija reali u 
valuri ta’ referenza  bħal rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija  sabiex ikun 
possibbli għas-sidien u l-okkupanti tal-bini 
jew ta’ partijiet minnu jqabblu  u jagħmlu 
stima tal-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu  .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valuri tal-enerġija kkalkulati mogħtija fiċ-ċertifikati ħafna drabi ma jkunux jaqblu ma’ 
dawk li jidhru fuq il-meter tad-dawl. Għalhekk hemm bżonn li s-sidien jew l-inkwilini 
jkollhom informazzjoni dwar id-differenza bejn id-domanda għall-enerġija kkalkulata u l-
konsum tal-enerġija reali.

Emenda 366
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 10—paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri mwettqa b’rabta ma’ a) miżuri mwettqa b’rabta ma’ tibdil/tiġdid 
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tibdil/tiġdid maġġuri tal-involukru tal-bini 
jew is-sistema/i teknika/ċi tal-bini; 

maġġuri tal-istruttura ta’ barra tal-bini 
inklużi s-sistemi tal-insulation jew is-
sistemi tekniċi tal-bini;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fir-rakkomandazzjonijiet dwar l-istruttura ta’ barra tal-bini, għandha ssir referenza espliċita 
għas-sistemi tal-insulation sabiex jintlaħaq l-objettiv li titjieb il-prestazzjoni tal-enerġija.

Emenda 367
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 10—paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) miżuri għal partijiet inidvidwali jew 
elementi ta' bini indipendenti minn 
tibdil/tiġdid maġġuri tal-involukru tal-bini 
jew is-sistema/i teknika/ċi tal-bini;

b) miżuri għal partijiet inidvidwali jew 
elementi ta' bini indipendenti minn 
tibdil/tiġdid maġġuri tal-istruttura ta’ barra, 
inklużi s-sistemi tal-insulation tal-bini jew 
is-sistemi tekniċi tal-bini;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fir-rakkomandazzjonijiet dwar l-istruttura ta’ barra tal-bini, għandha ssir referenza espliċita 
għas-sistemi tal-insulation sabiex jintlaħaq l-objettiv li titjieb il-prestazzjoni tal-enerġija.

Emenda 368
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandhom ikunu teknikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparanti fir-rigward tal-

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandhom ikunu teknikament, 
funzjonalment u ekonomikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
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effettività tal-ispiża tagħhom. L-
evalwazzjoni tal-effettività tal-ispiża 
għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija u r-rati 
tal-imgħax għall-investimenti meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

informazzjoni trasparenti fir-rigward tal-
effettività tal-ispiża tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-inklużjoni ta’ rakkomandazzjonijiet fiċ-ċertifikat ta’ prestazzjoni tal-enerġija hija 
mistennija ħafna, huwa diskutibbli jekk l-esperti li jwettqu proċeduri ta’ ċertifikazzjoni jistgħu 
jkunu mistennija li jikkalkulaw l-iffrankar tal-enerġija li jirriżulta mill-implimentazzjoni ta’ 
miżuri tal-effiċjenza tal-enerġija jew ir-rati tal-interessi għall-investimenti neċessarji. 
Għalhekk ikun biżżejjed jekk tkun inkluża referenza għal informazzjoni ulterjuri dwar l-
effettività tal-ispiża tar-rakkomandazzjonijiet.

Emenda 369
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandhom ikunu teknikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparenti fir-rigward tal-
effettività tal-ispiża tagħhom. L-
evalwazzjoni tal-effettività tal-ispiża 
għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija u r-rati 
tal-imgħax għall-investimenti meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandhom ikunu teknikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
indikazzjonijiet trasparenti fir-rigward tal-
effettività tal-ispiża tagħhom. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikati tal-enerġija ma jistgħux jissostitwixxu opinjoni dwar l-enerġija iżda 
sempliċiment jipprovdu informazzjoni. Opinjoni għandha tikkunsidra wkoll il-prezzijiet 
attwali tal-enerġija, l-iżvilupp probabbli tagħhom, ir-rati tal-interessi u t-tendenzi tar-rata 
tal-interessi u l-parametri ulterjuri.  Iċ-ċertifikati tal-enerġija ma jistgħux jissodisfaw dan il-
kompitu. Huma sempliċiment jipprovdu idea ġenerali biex ikun jista’ jsir it-tqabbil.

Emenda 370
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandhom ikunu teknikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparanti fir-rigward tal-
effettività tal-ispiża tagħhom. L-
evalwazzjoni tal-effettività tal-ispiża 
għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija u r-rati 
tal-imgħax għall-investimenti meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandhom ikunu teknikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparenti fir-rigward tal-
effettività tal-ispiża tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kalkoli proposti dwar l-effettività tal-ispiża jmorru lil hinn mil-limiti ta’ ‘ċertifikat tal-
prestazzjoni tal-enerġija’ u se jirrikjedu riżorsi finanzjarji addizzjonali sinifikanti, li min-
naħa tagħhom jpoġġu piż fuq individwi fil-forma ta' tariffi. Il-kalkoli tal-ispiża tal-effettività 
għandhom ikunu riservati għal opinjoni solida dwar l-enerġija, mitluba fuq bażi voluntarja.
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Emenda 371
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandhom ikunu teknikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparanti fir-rigward tal-
effettività tal-ispiża tagħhom. L-
evalwazzjoni tal-effettività tal-ispiża
għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija u r-rati tal-
imgħax għall-investimenti meħtieġa għall-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandhom ikunu teknikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparenti, inkluż bħal 
minimu indikazzjoni ċara tal-iffrankar 
tal-enerġija kkalkulat potenzjali tal-
miżura, il-valur nett attwali u l-ispejjeż 
tal-investiment għall-bini speċifiku jew 
għat-tip ta’ bini. L-evalwazzjoni tal-
effettività tal-ispiża għandha tkun ibbażata 
fuq sett ta’ kundizzjonijiet standard, li 
għandha tinkludi bħala minimu l-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija, l-
inċentivi fiskali jew finanzjarji u r-rati tal-
imgħax għall-investimenti meħtieġa għall-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex is-sidien tal-bini jkunu mħeġġa jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet, iċ-ċertifikat tal-
prestazzjoni tal-enerġija għandu jipprovdi informazzjoni minima neċessarja, b’mod 
partikolari dwar l-iffrankar għal kull miżuri individwali u dwar l-inċentivi finanzjarji u fiskali 
marbuta mar-rakkomandazzjonijiet. Minħabba li ma nixtiqux nillimitaw l-għażla tal-
konsumaturi jekk ikunu jixtiequ jagħmlu li jistgħu biex itejbu l-prestazzjoni tal-bini tagħhom, 
il-kliem l-effettività tal-ispiża tneħħiet.
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Emenda 372
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandhom ikunu teknikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparanti fir-rigward tal-
effettività tal-ispiża tagħhom. L-
evalwazzjoni tal-effettività tal-ispiża 
għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija u r-rati tal-
imgħax għall-investimenti meħtieġa għall-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandhom ikunu teknikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparenti fir-rigward tal-
effettività tal-ispiża tagħhom u l-perjodu 
ta’ ħlas lura skont l-ispejjeż tal-
kostruzzjoni applikabbli fis-suq tal-Istati 
Membri fil-mument tal-ħruġ taċ-
ċertifikat. L-evalwazzjoni tal-effettività 
tal-ispiża għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija, l-
inċentivi fiskali jew finanzjarji disponibbli
u r-rati tal-imgħax għall-investimenti 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex is-sidien tal-bini jkollhom inċentivi biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet taċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija, iċ-ċertifikat għandu jipprovdi informazzjoni dwar il-
perjodu ta’ ħlas lura u dwar inċentivi finanzjarji u fiskali marbuta mar-rakkomandazzjonijiet.

Emenda 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
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għandhom ikunu teknikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparanti fir-rigward tal-
effettività tal-ispiża tagħhom. L-
evalwazzjoni tal-effettività tal-ispiża 
għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija u r-rati tal-
imgħax għall-investimenti meħtieġa għall-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

għandhom ikunu teknikament,
funzjonalment u ekonomikament  
fattibbli għall-bini speċifiku u għandhom 
jipprovdu informazzjoni trasparenti fir-
rigward tal-effettività tal-ispiża tagħhom. 
L-evalwazzjoni tal-effettività tal-ispiża 
għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija u r-rati tal-
imgħax għall-investimenti meħtieġa għall-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex din id-Direttiva tkun effettiva, il-miżuri kollha li jeħtieġ li jittieħdu għandhom ikunu 
effettivi għall-ispiża u teknikament fattibbli.

Emenda 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandhom ikunu teknikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparanti fir-rigward tal-
effettività tal-ispiża tagħhom. L-
evalwazzjoni tal-effettività tal-ispiża 
għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija u r-rati tal-
imgħax għall-investimenti meħtieġa għall-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

3. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandhom ikunu teknikament, 
funzjonalment u ekonomikament fattibbli 
għall-bini speċifiku u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparenti fir-rigward tal-
effettività tal-ispiża tagħhom. L-
evalwazzjoni tal-effettività tal-ispiża 
għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija u r-rati tal-
imgħax għall-investimenti meħtieġa għall-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

Or. en
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Emenda 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet pubbliċi u l-istituzzjonijiet 
ta’ finanzjament pubbliċi u privati li 
normalment jipprovdu ffinanzjar għax-
xiri u r-rinovazzjoni tal-bini fl-Istati 
Membri jaqblu li jaċċettaw il-
klassifikazzjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni 
tal-prestazzjoni tal-enerġija maħruġa taħt 
l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni reġjonali u 
nazzjonali tagħhom, bħala skemi ta’ 
kwalità suffiċjenti biex jiffurmaw bażi 
biex jiġu determinati l-livell u l-
kundizzjonijiet ta’ inċentivi finanzjarji, 
miżuri fiskali u kundizzjonijiet ta’ self.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li ċ-ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija nazzjonali jkollhom irwol 
sinifikanti fis-suq tal-bini, hemm bżonn li jkun żgurat li l-kwalità tagħhom, il-livell tad-dettall 
u l-affidabilità jkunu suffiċjenti biex jintużaw bħala strumenti finanzjarji.

Emenda 376
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet pubbliċi u l-istituzzjonijiet 
ta’ finanzjament pubbliċi u privati jaqblu 
li jaċċettaw il-klassifikazzjonijiet u r-
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rakkomandazzjonijiet taċ-ċertifikazzjoni 
tal-prestazzjoni tal-enerġija maħruġa taħt 
l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni reġjonali u 
nazzjonali tagħhom, bħala skemi ta’ 
kwalità suffiċjenti biex jiffurmaw bażi 
biex jiġu determinati l-livell u l-
kundizzjonijiet ta’ inċentivi finanzjarji, 
miżuri fiskali u kundizzjonijiet ta’ self.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li skemi ta’ prestazzjoni tal-enerġija nazzjonali jkollhom irwol sinifikanti 
fis-suq tal-bini, hemm bżonn li jkun żgurat li l-kwalità, il-livell tad-dettall u l-affidabilità 
tagħhom ikunu ta’ kwalità suffiċjenti biex jiffurmaw bażi biex ikunu determinati l-livell u l-
kundizzjonijiet għall-inċentivi finanzjarji, għall-miżuri fiskali u għas-self. Mod tajjeb kif dan 
jista’ jintlaħaq huwa billi l-awtoritajiet governattivi u l-istituzzjonijiet tas-self jintalbu 
japprovaw il-kwalità u l-utilità tagħhom f’dan ir-rigward.

Emenda 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandu jipprovdi indikazzjoni dwar fejn is-
sid jew l-okkupant jista’ jirċievi aktar 
tagħrif dettaljat fir-rigward tar-
rakkomandazzjoni mogħtija fiċ-ċertifikat 
Barra minn hekk, għandu jkun fih tagħrif 
dwar il-passi li għandhom jittieħdu għall-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

4. Iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandu jipprovdi indikazzjoni dwar fejn is-
sid jew l-okkupant jista’ jirċievi aktar 
tagħrif dettaljat fir-rigward tar-
rakkomandazzjoni mogħtija fiċ-ċertifikat  
Barra minn hekk, għandu jkun fih tagħrif 
dwar il-passi li għandhom jittieħdu għall-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet, inkluża 
informazzjoni dwar inċentivi finanzjarji u 
fiskali disponibbli u possibilitajiet ta’ 
ffinanzjar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li ċ-ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija nazzjonali jkollhom irwol 
sinifikanti fis-suq tal-bini, hemm bżonn li jkun żgurat li l-kwalità tagħhom, il-livell tad-dettall 
u l-affidabilità jkunu suffiċjenti biex jintużaw bħala strumenti finanzjarji.

Emenda 378
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandu jipprovdi indikazzjoni dwar fejn is-
sid jew l-okkupant jista’ jirċievi aktar 
tagħrif dettaljat fir-rigward tar-
rakkomandazzjoni mogħtija fiċ-ċertifikat 
Barra minn hekk, għandu jkun fih tagħrif 
dwar il-passi li għandhom jittieħdu għall-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

4. Iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandu jipprovdi indikazzjoni dwar fejn is-
sid jew l-okkupant jista’ jirċievi aktar 
tagħrif dettaljat fir-rigward tar-
rakkomandazzjoni mogħtija fiċ-ċertifikat 
Barra minn hekk, għandu jkun fih tagħrif 
dwar il-passi li għandhom jittieħdu għall-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
u għandu jindika liema mekkaniżmi 
huma disponibbli biex tkun iffinanzjata l-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet għat-titjib tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandu jipprovdi indikazzjoni dwar fejn is-
sid jew l-okkupant jista’ jirċievi aktar 
tagħrif dettaljat fir-rigward tar-
rakkomandazzjoni mogħtija fiċ-ċertifikat 

4. Iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandu jipprovdi indikazzjoni dwar fejn is-
sid jew l-inkwilin jista’ jirċievi aktar tagħrif 
dettaljat fir-rigward tar-rakkomandazzjoni 
mogħtija fiċ-ċertifikat Barra minn hekk, 
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Barra minn hekk, għandu jkun fih tagħrif 
dwar il-passi li għandhom jittieħdu għall-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

għandu jkun fih tagħrif dwar il-passi li 
għandhom jittieħdu għall-implimentazzjoni 
tar-rakkomandazzjonijiet, inkluża 
informazzjoni dwar inċentivi finanzjarji u 
fiskali disponibbli u possibilitajiet ta’ 
ffinanzjar.

Or. en

Emenda 380
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandu jipprovdi indikazzjoni dwar fejn is-
sid jew l-okkupant jista’ jirċievi aktar 
tagħrif dettaljat fir-rigward tar-
rakkomandazzjoni mogħtija fiċ-ċertifikat 
Barra minn hekk, għandu jkun fih tagħrif 
dwar il-passi li għandhom jittieħdu għall-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

4. Iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandu jipprovdi indikazzjoni dwar fejn is-
sid jew l-inkwilin jista’ jirċievi aktar tagħrif 
dettaljat fir-rigward tar-rakkomandazzjoni 
mogħtija fiċ-ċertifikat Barra minn hekk, 
għandu jkun fih tagħrif dwar il-passi li 
għandhom jittieħdu għall-implimentazzjoni 
tar-rakkomandazzjonijiet, inkluża 
informazzjoni dwar inċentivi finanzjarji u 
fiskali disponibbli u possibilitajiet ta’ 
ffinanzjar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li skemi ta’ prestazzjoni tal-enerġija nazzjonali jkollhom irwol sinifikanti 
fis-suq tal-bini, hemm bżonn li jkun żgurat li l-kwalità, il-livell tad-dettall u l-affidabilità 
tagħhom ikunu ta’ kwalità suffiċjenti biex jiffurmaw bażi biex ikunu determinati l-livell u l-
kundizzjonijiet għall-inċentivi finanzjarji, għall-miżuri fiskali u għas-self. Informazzjoni dwar 
l-iffinanzjar għandha tkun inkluża fiċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enrġija.
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Emenda 381
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
imexxu bl-eżempju u għandhom ikollhom 
l-għan li jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat 
tal-prestazzjoni tal-enerġija fil-perjodu 
tal-validità tiegħu. L-Istati Membri 
għandhom jinkludu fil-pjani nazzjonali 
tagħhom miżuri finanzjarji u tekniċi 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-pjani 
nazzjonali, l-Istati Membri għandhom 
jinvolvu b’mod attiv lir-rappreżentanti tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali fil-proċess 
tal-abbozzar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simili għal TicauAM33, iżda l-awtoritajiet pubbliċi jeħtieġu appoġġ tekniku u finanzjarju 
speċifiku li jgħinu biex tkun imlimentata din id-Direttiva.

Emenda 382
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat ta’ prestazzjoni tal-enerġija 
maħruġ għall-bini okkupat mill-
awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu 
implimentati fi żmien sentejn mid-data 
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tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-irwol ewlieni tal-bini pubbliku, ir-rakkomandazzjonijiet tal-EPC għandhom 
dejjem ikunu implimentati minħabba li dawn ir-rakkomandazzjonijiet jistgħu jsiru biss jekk 
ikunu effettivi għall-ispiża.

Emenda 383
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-rakkomandazzjonijiet fiċ-ċertifikat 
ta’ prestazzjoni tal-enerġija għall-bini 
okkupat mill-awtoritajiet pubbliċi 
għandhom ikunu implimentati fi żmien 
sentejn mid-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħtu eżempju: ir-rakkomandazzjonijiet kollha inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija għandhom dejjem ikunu implimentati meta awtorità 
pubblika tkun proprjetarja tal-bini.

Emenda 384
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Iċ-ċertifikazzjoni għad-djar ta’ familja 
waħda tista’ tkun ibbażata fuq il-
valutazzjoni ta’ bini rappresentattiv ieħor 

6. Iċ-ċertifikazzjoni għad-djar ta’ familja 
waħda tista’ tkun ibbażata fuq il-
valutazzjoni ta’ bini rappresentattiv ieħor 
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ta’ disinn u daqs simili bi kwalità ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija simili jekk din il-
korrispondenza tkun tista’ tiġi ggarantita 
mill-espert li jkun qed joħroġ iċ-ċertifikat 
tal-prestazzjoni tal-enerġija.

ta’ disinn u daqs simili bi kwalità ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija simili jekk ikunu 
kkunsidrati l-kundizzjonijiet klimatiċi 
lokali u jekk din il-korrispondenza tkun 
tista’ tiġi ggarantita mill-espert li jkun qed 
joħroġ iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini tiddependi fuq il-kundizzjonijiet klimatiċi f’kull reġjun.
Għalhekk, il-kundizzjonijiet klimatiċi għandhom ikunu kkunsidrati.

Emenda 385
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Iċ-ċertifikazzjoni għad-djar ta’ familja 
waħda tista’ tkun ibbażata fuq il-
valutazzjoni ta’ bini rappresentattiv ieħor 
ta’ disinn u daqs simili bi kwalità ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija simili jekk din il-
korrispondenza tkun tista’ tiġi ggarantita 
mill-espert li jkun qed joħroġ iċ-ċertifikat 
tal-prestazzjoni tal-enerġija.

6. Iċ-ċertifikazzjoni għad-djar ta’ familja 
waħda tista’ tkun ibbażata fuq il-
valutazzjoni ta’ bini rappresentattiv ieħor 
ta’ disinn u daqs simili bi kwalità ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija simili jekk ikunu 
kkunsidrati l-kundizzjonijiet klimatiċi 
lokali u jekk din il-korrispondenza tkun 
tista’ tiġi ggarantita mill-espert li jkun qed 
joħroġ iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini tiddependi fuq il-kundizzjonijiet klimatiċi f’kull reġjun.
Għalhekk, il-kundizzjonijiet klimatiċi għandhom ikunu kkunsidrati.
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Emenda 386
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-validità taċ-ċertifikat tal-prestazzjoni 
tal-enerġija m’għandhiex taqbeż l-għaxar 
snin.

7. Il-validità taċ-ċertifikat tal-prestazzjoni 
tal-enerġija m’għandhiex taqbeż l-għaxar 
snin. Fi żmien tliet snin mid-data tal-ħruġ 
taċ-ċertifikat ta’ prestazzjoni tal-enerġija, 
l-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jimplimentaw b’mod sħiħ ir-
rakkomandazzjonijiet tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħtu eżempju billi jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet 
kollha inklużi fiċ-ċertifikat ta’ prestazzjoni għal bini kollu li huma s-sidien tiegħu f’perjodu 
ta’ żmien raġonevoli.

Emenda 387
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Bħala prinċipju, kull Stat Membru 
għandu jirrikonoxxi ċertifikati mogħtija 
minn Stati Membri oħra skont il-
linjigwida. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu ċ-ċertifikati ta’ xulxin.
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Emenda 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni għandha tadotta, sat-
30 ta’ Ġunju 2010, linji gwida li 
jispeċifikaw l-istandards minimi tal-
kontenut u l-preżentazzjoni taċ-ċertifikati 
tal-prestazzjoni tal-enerġija. Il-kontenut 
taċ-ċertifikat għandu, meta jkun fattibbli, 
jkun disponibbli fil-lingwi miftiehma mill-
proprjetarju u mill-inkwilin. Dawk il-
miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, għandhom jiġu adottati bi 
skrutinju skont il-proċedura regolatorja 
msemmija fl-Artikolu 21(2).
Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi ċ-
ċertifikati mogħtija minn Stati Membri 
oħra skont dawn il-linji gwida u 
m’għandux jirrestrinġi l-libertà li 
jipprovdi servizzi finanzjarji għal 
raġunijiet relatati maċ-ċertifikat maħruġ 
fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkollna linji gwida Ewropej komuni li jispeċifikaw l-istandards minimi 
għall-kontenut u l-preżentazzjoni taċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. Dawn l-
istandards komuni jtejbu l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku dwar il-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Iċ-ċertifikat għandu safejn hu fattibbli, ikun disponibbli f’lingwi li kemm l-
inkwilin  u kemm il-proprjetarju jifhmu, jiġifieri għall-inqas fil-lingwi ewlenin (pereżempju l-
Ingliż, il-Franċiż eċċ.).
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Emenda 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. Sal-2011, fuq il-bażi ta’ informazzjoni 
li tasal mill-Istati Membri u 
b’konsultazzjoni mas-setturi relevanti, 
għandha tkun żviluppata ċertifikazzjoni 
tal-UE komuni voluntarja għall-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini permezz 
tal-proċedura tal-kumitat imsemmija fl-
Artikolu 21. 
L-Istati Membri għandhom, sal-2012, 
jintroduċu fit-territorji tagħhom din iċ-
ċertifikazzjoni voluntarja tal-UE li 
għandha tiffunzjoni flimkien mal-iskema 
ta’ ċertifikazzjoni nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-settur kummerċjali se jibbenefika miċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija Ewropew 
voluntarju. Sitwazzjoni fejn ikun hemm skemi ta’ ċertifikazzjoni nazzjonali differenti f’kull 
Stat Membru tal-UE wasslet għal segmentazzjoni sinifikanti u konfużjoni fis-suq wieħed tal-
UE. Huwa diffiċli li wieħed iqabbel skemi nazzjonali differenti, anke meta l-klima hi simili.
Għalhekk huwa impossibbli għal kumpaniji internazzjonali biex iqabblu jew jirrappurtaw 
dwar l-effiċjenza tal-enerġija tal-bini li huma jokkupaw f’pajjiżi differenti. 

Emenda 390
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
jinħareġ għall-bini jew partijiet tiegħu li 
huma mibnija, mibjugħa jew mikrija u għal 
bini b’erja totali utilizzabbli tal-art ta’ 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
jinħareġ għall-bini jew partijiet tiegħu li 
huma mibnija, mibjugħa jew mikrija u għal 
bini okkupat minn awtorità pubblika.
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aktar minn 250 m2 okkupat minn awtorità 
pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bini kollu okkupat minn awtorità pubblika għandu jkun dejjem iċċertifikat 
indipendentement mid-daqs tiegħu.

Emenda 391
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
jinħareġ għall-bini jew partijiet tiegħu li 
huma mibnija, mibjugħa jew mikrija u għal 
bini b’erja totali utilizzabbli tal-art ta’ 
aktar minn 250 m2 okkupat minn awtorità 
pubblika. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
jinħareġ għall-bini jew partijiet tiegħu li 
huma mibnija, mibjugħa jew mikrija u għal 
bini okkupat minn awtorità pubblika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħtu eżempju.

Emenda 392
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għall-bini li qed jintuża mill-pubbliku 
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b'erja ta' art utli ta' aktar minn 250 m2, 
iridu jiġu implimentati fi żmien sentejn 
mid-data meta jinħareġ iċ-ċertifikat.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li jiġi pprovdut inċentiv għas-settur pubbliku biex juri impenn akbar u jġib ruħu ta' 
mexxej fil-proċess kopert minn din id-direttiva, sabiex il-miżuri li jieħu jservu ta' eżempju 
għaż-żewġ setturi. Ikun aktar mixtieq li jsir obbligatorju li jogħla l-istandard għall-bini kollu 
li jintuża mill-pubbliku sabiex ikun iwettaq ir-rekwiżiti kollha inklużi fiċ-ċertifikat tal-
enerġija, speċjalment dawk li japplikaw biss għall-bini bi spejjeż operattivi ottimali.

Emenda 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, meta bini jinbiegħ 
bħala "ġebel u saqaf", iġifieri mingħajr 
sistemi ta' tisħin u arja kkundizzjonata, 
jistgħu jiġu previsti inċentivi fiskali għax-
xerrejja li jinvestu f'soluzzjonijiet 
teknoloġiċi li jnaqqsu d-domanda tal-bini 
għall-enerġija b'perċentwali speċifikata 
fir-rigward tal-limiti minimi legali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk bini juża l-enerġija b'mod aktar effiċjenti, jissaħħaħ il-valur tal-bini. Għandhom jiġu 
introdotti inċentivi fiskali għax-xerrejja, anke meta l-bini jinbigħ "ġebel u saqaf", iġifieri 
mingħajr sistemi ta' tisħin u arja kkundizzjonata.
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Emenda 394
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li, 
meta bini jew partijiet minnu jiġu offruti 
għall-kera, l-indikatur numeriku tal-
prestazjoni tal-enerġija taċ-ċertifikat tal-
prestazzjoni tal-enerġija jitniżżell f'kull 
riklam għall-kera tal-bini jew ta' partijiet 
minnu, u li ċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-
enerġija jintwera lill-okkupant prospettiv.

4. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li, 
meta bini jew partijiet minnu jiġu offruti 
għall-kera, iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-
enerġija jintwera lill-okkupant prospettiv

Iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandu jingħata mill-bejjiegħ lix-xerrej sa 
mhux aktar tard mill-waqt tal-konklużjoni 
tal-kuntratt tal-kera.

Kopja taċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-
enerġija għandu jingħata mis-sid lill-kerrej 
sa mhux aktar tard mill-waqt tal-
konklużjoni tal-kuntratt tal-kera.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikat oriġinali jrid jibqa' dejjem f'idejn is-sid, għax inkella l-kerrej ikollu jaċċetta r-
responsabilità għall-possibilità li jintilef. Barra minn hekk, jekk jiġu inklużi l-indikaturi tal-
enerġija fir-riklami, jinħolqu inċertezzi legali sinifikanti fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet 
mogħtija.

Emenda 395
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-objettiv taċ-ċertifikati tal-
prestazzjoni tal-enerġija għandu jkun 
limitat għall-forniment ta' informazzjoni, 
u kwalunkwe effett ta' dawn iċ-ċertifikati 
f'dak li għandu x'jaqsam ma' proċeduri 
legali għandu jkun deċiż bi qbil mar-
regoli nazzjonali.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ħassret din is-sentenza fil-proposta mfassla mill-ġdid. Għandha tinżamm.

Emenda 396
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-paragrafi 1, 3 u 4 għandhom 
japplikaw għall-bini li ntemm il-proċess 
ta' kostruzzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'xi pajjiżi bħall-Finlandja, ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija jista' jiġi prodott anke fil-
fażi ta' disinn. F'pajjiżi oħra, dan mhux possibbli sakemm jibda, jew anke jintemm, il-proċess 
ta' kostruzzjoni. Obbligu komuni tal-UE biex iċ-ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija jiġu 
prodotti għall-bini kollu li għadu mhux kostruwit fi kwalunkwe stadju jkun jirrikjedi livell ta' 
tibdil fir-regolamenti dwar il-bini f'ħafna Stati Membri li ma jkunx proporzjonat ma' dak li 
potenzjalment jista' jinkiseb.

Emenda 397
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-paragrafi 1, 3 u 4 għandhom 
japplikaw għall-bini li ntemm il-proċess 
ta' kostruzzjoni tagħhom.

Or. en
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Emenda 398
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri sabiex jiżguraw li meta l-erja totali 
utli tal-art ta’ aktar minn 250  m2 ta’ bini 
jkunu okkupati minn awtoritajiet pubbliċi 
jitpoġġa f’post prominenti ċarament 
viżibbli għal pubbliku ċ-ċertifikat tal-
prestazzjoni tal-enerġija .

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li ċ-ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija jintwerew fil-bini kollu li ta' spiss iżuru 
l-pubblika hu kopert b'mod xieraq mill-Artikolu 12(2). Dan it-tħassir ineħħi r-rekwiżit li ċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija jintwerew fil-bini kollu tas-settur pubbliku li l-pubblika 
ma jżurux ta' spiss, bħall-garaxxijiet, il-ħażniet mediċi u ta' tagħmir, li l-benefiċċji tagħhom 
għall-qawmien ta' kuxjenza pubblika huma aktar limitati.

Emenda 399
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri sabiex jiżguraw li meta l-erja totali 
utli tal-art ta’ aktar minn 250  m2 ta’ bini 
jkunu okkupati minn awtoritajiet pubbliċi 
jitpoġġa f’post prominenti ċarament 
viżibbli għal pubbliku ċ-ċertifikat tal-
prestazzjoni tal-enerġija .

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri sabiex jiżguraw li meta bini jkun 
okkupat minn awtoritajiet pubbliċi 
jitpoġġa f’post prominenti ċarament 
viżibbli għal pubbliku ċ-ċertifikat tal-
prestazzjoni tal-enerġija .

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-wiri taċ-ċertifikati fil-bini kollu okkupat mill-awtoritajiet pubbliċi hu miżura rħisa li tista' 
ttejjeb b'mod sostanzjali l-kuxjenza u l-aċċettazzjoni tal-pubbliku ġenerali taċ-ċertifikati tal-
prestazzjoni tal-enerġija.

Emenda 400
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri sabiex jiżguraw li meta l-erja totali 
utli tal-art ta’ aktar minn 250  m2 ta’ bini 
jkunu okkupati minn awtoritajiet pubbliċi 
jitpoġġa f’post prominenti ċarament 
viżibbli għal pubbliku ċ-ċertifikat tal-
prestazzjoni tal-enerġija .

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri sabiex jiżguraw li meta bini jkun 
okkupat minn awtoritajiet pubbliċi 
jitpoġġa f’post prominenti ċarament 
viżibbli għal pubbliku ċ-ċertifikat tal-
prestazzjoni tal-enerġija .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bini pubbliku għandu dejjem juri ċ-ċertifikati, irrispettivament mid-daqs. Din hi miżura 
rħisa li tista' ttejjeb b'mod sostanzjali l-kuxjenza u l-aċċettazzjoni tal-pubbliku ġenerali taċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija.

Emenda 401
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw 
il-miżuri neċessarji sabiex tkun stabbilita 
spezzjoni regolari ta’ sistemi ta’ tisħin ta’ 
qawwa nominali effettiva ta’ aktar minn 
20kW. L-ispezzjoni għandha tinkludi stima 
tal-effiċjenza tal-bojler u d-daqs tal-bojler 

1. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw 
il-miżuri neċessarji sabiex tkun stabbilita 
spezzjoni regolari ta’ sistemi ta’ tisħin 
b'bojlers li jaħdmu bi fjuwil likwidu jew 
solidu li ma jiġġeddidx ta’ qawwa 
nominali effettiva ta’ aktar minn 20kW. L-
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imqabbel mar-rekwiżiti tat-tisħin tal-bini. ispezzjoni għandha tinkludi stima tal-
effiċjenza tal-bojler u d-daqs tal-bojler 
imqabbel mar-rekwiżiti tat-tisħin tal-bini. 
L-Istati Membri jistgħu jissospendu dawn 
l-ispezzjonijiet meta tkun fis-seħħ sistema 
ta' monitoraġġ u kontroll elettronika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema ta' monitoraġġ u kontroll elettronika tgħin biex tiġi evalwata l-prestazzjoni tal-
enerġija tat-tagħmir u l-installazzjonijiet li jikkonsmaw l-enerġija biex b'hekk possibilment 
tiġi eliminata l-ħtieġa ta' spezzjonijiet ulterjuri.

Emenda 402
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom joħolqu s-
l-miżuri meħtieġa sabiex jiġu stabbiliti 
spezzjonijiet regolari, tal-anqas kull 
sentejn, tas-sistemi ta' tisħin b'qawwa 
nominali effettiva ta’ aktar minn 5 kW. 
Għall-pompi tat-tisħin li għandhom iktar 
minn ħmistax-il sena, l-Istati Membri 
għandhom jistipulaw il-miżuri meħtieġa 
biex tiġi stabbilita spezzjoni ta' darba tal-
istallazzjoni tat-tisħin sħiħa. Din l-
ispezzjoni għandha tinkludi analiżi tal-
effiċjenza tal-pompi tat-tisħin u tad-daqs 
tagħhom meta mqabbla mar-rekwiżiti ta' 
tisħin u tkessiħ tal-bini.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ispezzjonijeit għandhom japplikaw ukoll għall-pompi tat-tisħin b'qawwa nominali effettiva 
ta’ aktar minn 5 kW (biex b'hekk ikunu koperti 99% tal-pompi tat-tisħin) peress li dawn 
għaddejjin minn żvilupp ta' malajr u jirrikjedu komponenti kumplessi biex tiġi ggarantita l-



PE421.190v01-00 30/86 AM\771248MT.doc

MT

operazzjoni effiċjenti tagħhom (kumpressuri, sensers, sistemi ta' kontroll u pprogrammar 
elettroniċi, eċċ.). Dan it-tfassil mill-ġdid li jillimita l-kamp ta' applikazzjoni tal-ispezzjoni 
għall-bojlers u s-sistemi tal-arja kkundizzjonata, irażżan l-effettività ta' dawn l-ispezzjonijiet 
f'dak li għandu x'jaqsam mat-tfaddil relatat mal-enerġija.

Emenda 403
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw 
frekwenzi tal-ispezzjoni differenti skont it-
tip u l-qawwa effettiva nominali tal-bojler
tas-sistema tat-tisħin. Meta jkunu qed 
jistipulaw il-frekwenzi, l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-ispezzjoni 
tas-sistema tal-arja kkundizzjonta u l-
iffrankar stmat fl-ispejjeż għall-enerġija li 
jista’ jirriżulta mill-ispezzjoni.

2. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw 
frekwenzi tal-ispezzjoni differenti skont it-
tip u l-qawwa effettiva nominali tas-
sistema tat-tisħin. Meta jkunu qed 
jistipulaw il-frekwenzi, l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-ispezzjoni 
tas-sistema tal-arja kkundizzjonta u l-
iffrankar stmat fl-ispejjeż għall-enerġija li 
jista’ jirriżulta mill-ispezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk tiġi spezzjonata s-sistema tat-tisħin kollha, inklużi l-bojlers, jiġu evitati piżijiet 
amministrattivi bla bżonn u l-ispezzjonijiet ikunu aktar effettivi.

Emenda 404
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B’deroga mill-paragrafi 1, 2 u 3, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jieħdu miżuri 
sabiex jiżguraw l-għoti ta’ pariri lill-utenti 
dwar il-bdil ta’ bojlers, modifikazzjonijiet 
oħra lis-sistema tat-tisħin u dwar 
soluzzjonijiet alternattivi għall-valutazzjoni 

4. B’deroga mill-paragrafi 1, 1a, 2 u 3, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jieħdu 
miżuri sabiex jiżguraw l-għoti ta’ pariri 
lill-utenti dwar il-bdil ta’ bojlers, 
modifikazzjonijiet oħra lis-sistema tat-
tisħin u dwar soluzzjonijiet alternattivi 
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tal-effiċjenza u d-daqs xieraq tal-bojler. L-
impatt globali ta’ dan l-approċċ għandu 
jkun ekwivalenti għal dak li jiġi minn 
dispożizzjonijiet speċifikati f’2 u 3. 

għall-valutazzjoni tal-effiċjenza u d-daqs 
xieraq tal-bojler. L-impatt globali ta’ dan l-
approċċ għandu jkun ekwivalenti għal dak 
li jiġi minn dispożizzjonijiet speċifikati fil-
paragrafi 1, 1a, 2 u 3. 

 Meta l-Istati Membri jagħżlu li japplikaw 
il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu 
ta’ dan il-paragrafu għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
dwar l-ekwivalenza ta’ dawn il-miżuri ma’ 
miżuri stipulati fil-paragrafi 1, 2 u 3 sa 
mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2011. L-
Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-
Kummissjoni kull tliet snin. Ir-rapporti 
jistgħu jiġu inklużi fil-Pjani ta’ Azzjoni 
għall-Effiċjenza tal-Enerġija msemmija fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE. 

 Meta l-Istati Membri jagħżlu l-possibilità 
li japplikaw il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu ta’ dan il-paragrafu 
għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni 
rapport dwar l-ekwivalenza ta’ dawn il-
miżuri ma’ miżuri stipulati fil-paragrafi 1, 
1a, 2 u 3 sa mhux aktar tard mit-
30 ta' Ġunju 2011. L-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni 
kull tliet snin. Ir-rapporti jistgħu jiġu 
inklużi fil-Pjani ta’ Azzjoni għall-
Effiċjenza tal-Enerġija msemmija fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ispezzjonijeit għandhom japplikaw ukoll għall-pompi tat-tisħin b'qawwa nominali effettiva 
ta’ aktar minn 5 kW (biex b'hekk ikunu koperti 99% tal-pompi tat-tisħin) peress li dawn 
għaddejjin minn żvilupp ta' malajr u jirrikjedu komponenti kumplessi biex tiġi ggarantita l-
operazzjoni effiċjenti tagħhom (kumpressuri, sensers, sistemi ta' kontroll u pprogrammar 
elettroniċi, eċċ.). Dan it-tfassil mill-ġdid li jillimita l-kamp ta' applikazzjoni tal-ispezzjoni 
għall-bojlers u s-sistemi tal-arja kkundizzjonata, irażżan l-effettività ta' dawn l-ispezzjonijiet 
f'dak li għandu x'jaqsam mat-tfaddil relatat mal-enerġija.

Emenda 405
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom joħolqu s-
sistemi neċessarji sabiex ikun hemm 
spezzjoni regolari tas-sistemi tal-arja 
kondizzjonata ta’ ħruġ effettiv ta’ aktar 
minn 12 kW. L-ispezzjoni għandha 
tinkludi stima tal-effiċjenza tal-arja 
kondizzjonata u tad-daqs komparati mar-

1. L-Istati Membri għandhom joħolqu s-
sistemi neċessarji sabiex ikun hemm 
spezzjoni regolari tas-sistemi tal-arja 
kondizzjonata. L-ispezzjoni għandha 
tinkludi stima tal-effiċjenza tal-arja 
kondizzjonata u tad-daqs komparati mar-
rekwiżiti għat-tberrid  tal-bini. 
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rekwiżiti għat-tberrid  tal-bini. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hu utli li jsiru kontrolli regolari tas-sistemi tal-arja kkundizzjonata kollha, għal raġunijiet ta' 
effiċjenza tal-enerġija u iġjene.

Emenda 406
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom joħolqu s-
sistemi neċessarji sabiex ikun hemm 
spezzjoni regolari tas-sistemi tal-arja 
kondizzjonata ta’ ħruġ effettiv ta’ aktar 
minn 12 kW. L-ispezzjoni għandha 
tinkludi stima tal-effiċjenza tal-arja 
kondizzjonata u tad-daqs komparati mar-
rekwiżiti għat-tberrid  tal-bini.

1. L-Istati Membri għandhom joħolqu s-
sistemi neċessarji sabiex ikun hemm 
spezzjoni regolari tas-sistemi tal-arja 
kondizzjonata ta’ qawwa nominali effettiva 
ta’ aktar minn 12 kW. L-ispezzjoni 
għandha tinkludi stima tal-effiċjenza tal-
arja kondizzjonata u tad-daqs komparati 
mar-rekwiżiti għat-tberrid  tal-bini. L-Istati 
Membri jistgħu jissospendu dawn l-
ispezzjonijiet meta tkun fis-seħħ sistema 
ta' monitoraġġ u kontroll elettronika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema ta' monitoraġġ u kontroll elettronika tgħin biex tiġi evalwata l-prestazzjoni tal-
enerġija tat-tagħmir u l-installazzjonijiet li jikkonsmaw l-enerġija biex b'hekk possibilment 
tiġi eliminata l-ħtieġa ta' spezzjonijiet ulterjuri.



AM\771248MT.doc 33/86 PE421.190v01-00

MT

Emenda 407
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom joħolqu s-
sistemi neċessarji sabiex ikun hemm 
spezzjoni regolari tas-sistemi tal-arja 
kondizzjonata ta’ ħruġ effettiv ta’ aktar 
minn 12 kW.  L-ispezzjoni għandha 
tinkludi stima tal-effiċjenza tal-arja 
kondizzjonata u tad-daqs komparati mar-
rekwiżiti għat-tberrid  tal-bini. 

1. L-Istati Membri għandhom joħolqu s-
sistemi neċessarji sabiex ikun hemm 
spezzjoni regolari tas-sistemi tal-arja 
kondizzjonata ta’ qawwa nominali effettiva 
ta’ aktar minn 12 kW u pompi tat-tisħin 
riversibbli b'qawwa nominali effettiva ta' 
aktar minn 5 kW.   L-ispezzjoni għandha 
tinkludi stima tal-effiċjenza tal-arja 
kondizzjonata u tal-pompi tat-tisħin 
riversibbli u ta' daqshom meta mqabbel
mar-rekwiżiti għat-tberrid  tal-bini. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ispezzjonijeit għandhom japplikaw ukoll għall-pompi tat-tisħin b'qawwa nominali effettiva 
ta’ aktar minn 5 kW (biex b'hekk ikunu koperti 99% tal-pompi tat-tisħin) peress li dawn 
għaddejjin minn żvilupp ta' malajr u jirrikjedu komponenti kumplessi biex tiġi ggarantita l-
operazzjoni effiċjenti tagħhom (kumpressuri, sensers, sistemi ta' kontroll u pprogrammar 
elettroniċi, eċċ.). Dan it-tfassil mill-ġdid li jillimita l-kamp ta' applikazzjoni tal-ispezzjoni 
għall-bojlers u s-sistemi tal-arja kkundizzjonata, irażżan l-effettività ta' dawn l-ispezzjonijiet 
f'dak li għandu x'jaqsam mat-tfaddil relatat mal-enerġija.

Emenda 408
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom joħolqu s-
sistemi neċessarji sabiex ikun hemm 
spezzjoni regolari tas-sistemi tal-arja 
kondizzjonata ta’ ħruġ effettiv ta’ aktar 
minn 12 kW. L-ispezzjoni għandha 
tinkludi stima tal-effiċjenza tal-arja 
kondizzjonata u tad-daqs komparati mar-

1. L-Istati Membri għandhom joħolqu s-
sistemi neċessarji sabiex ikun hemm 
spezzjoni regolari tas-sistemi tal-arja 
kondizzjonata ta’ qawwa nominali effettiva 
ta’ aktar minn 12 kW u tas-sistemi ta' 
ventilazzjoni. L-ispezzjoni għandha 
tinkludi stima tal-effiċjenza tal-arja 
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rekwiżiti għat-tberrid  tal-bini. kondizzjonata u tad-daqs komparati mar-
rekwiżiti għat-tberrid  tal-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi ta' ventilazzjoni mekkanika ta' spiss huma impjanti li jikkunsmaw ammont kbir ta' 
enerġija f'bini.

Emenda 409
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.  L-Istati Membri jistgħu jistipulaw 
frekwenzi differenti għall-ispezzjonijiet 
skont it-tip u l-qawwa nominali effettiva 
tas-sistema tal-ikkundizzjonar tal-arja. 
Meta jkunu qed jistipulaw il-frekwenzi, l-
Istati Membri għandhom iqisu l-ispejjeż 
tal-ispezzjoni tas-sistema tal-arja 
kkundizzjonata u l-iffrankar stmat fl-
ispejjeż għall-enerġija li jista’ jirriżulta 
mill-ispezzjoni.

2.  L-Istati Membri jistgħu jistipulaw 
frekwenzi differenti għall-ispezzjonijiet 
skont it-tip u l-qawwa nominali effettiva 
tas-sistema tal-ikkundizzjonar tal-arja jew 
pompi tat-tisħin riversibbli. Meta jkunu 
qed jistipulaw il-frekwenzi, l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-ispezzjoni 
tas-sistema tal-arja kkundizzjonata jew 
pompi tat-tisħin riversibbli u l-iffrankar 
stmat fl-ispejjeż għall-enerġija li jista’ 
jirriżulta mill-ispezzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ispezzjonijeit għandhom japplikaw ukoll għall-pompi tat-tisħin b'qawwa nominali effettiva 
ta’ aktar minn 5 kW (biex b'hekk ikunu koperti 99% tal-pompi tat-tisħin) peress li dawn 
għaddejjin minn żvilupp ta' malajr u jirrikjedu komponenti kumplessi biex tiġi ggarantita l-
operazzjoni effiċjenti tagħhom (kumpressuri, sensers, sistemi ta' kontroll u pprogrammar 
elettroniċi, eċċ.). Dan it-tfassil mill-ġdid li jillimita l-kamp ta' applikazzjoni tal-ispezzjoni 
għall-bojlers u s-sistemi tal-arja kkundizzjonata, irażżan l-effettività ta' dawn l-ispezzjonijiet 
f'dak li għandu x'jaqsam mat-tfaddil relatat mal-enerġija.



AM\771248MT.doc 35/86 PE421.190v01-00

MT

Emenda 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-sistemi kollha li jipprovdu 
ventilazzjoni, hi x'inhi l-qawwa tat-
tberrid, għandhom jiġu spezzjonati u l-
ispezzjoni għandha tinkludi evalwazzjoni 
tal-flussi tal-arja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis ir-rekwiżiti attwali, sistema ta' ventilazzjoni ma tiġix ispezzjonata sakemm 
ma tkunx tifforma parti mis-sistema tal-arja kkundizzjonata. Kważi s-sistemi ta' ventilazzjoni 
kollha fil-bini residenzjali mhumiex konnessi mas-sistema tal-arja kkundizzjonata. Għalhekk 
għandha ssir dispożizzjoni separata u speċifika għall-ispezzjonijiet tas-sistemi ta' 
ventilazzjoni biex jitwaqqaf it-telf tal-enerġija fis-sistemi ta' ventilazzjoni mhux tajba.

Emenda 411
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta jkunu qed jistipulaw il-miżuri 
msemmijin fil-paragrafi 1 u 2, l-Istati 
Membri għandhom, sa kemm ikun 
fattibbli ekonomikament u teknikament, 
jiżguraw li l-ispezzjonijiet isiru bi qbil 
mal-ispezzjonijiet ta' telf kif stipulati fir-
Regolament KE 842/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispezzjonijiet ta' telf fis-sistemi tal-arja kkundizzjonata kif diġà spjegati fir-Regolament KE 
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842/2006 dwar il-gassijiet flworinati. Dan ifisser li attwalment jeżistu spezzjonijiet 
obbligatorji tal-maġġoranza tas-sistemi tal-arja kkundizzjonata fil-bini. Diġà hi speċifikata l-
frekwenza tal-ispezzjonijiet/kontrolli relatati mal-ammont ta' refriġerant fis-sistema, li hu 
interrelatat mal-effiċjenza tal-enerġija apparti mal-emissjonijiet ta' gassijiet flworinati fl-
effett ta' serra. L-ispezzjonijiet regolari kif stipulati fil-paragrafi 1 u 2 għandhom għalhekk 
jiġu allinjati mal-ispezzjonijiet/kontrolli attwali stipulati taħt ir-Regolament KE 842/2006.

Emenda 412
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta jkunu qed jistipulaw il-miżuri 
msemmijin fil-paragrafi 1 u 2, l-Istati 
Membri għandhom, sa kemm ikun 
fattibbli ekonomikament u teknikament, 
jiżguraw li l-ispezzjonijiet isiru bi qbil 
mal-ispezzjonijiet ta' sistemi ta' tisħin u 
ta' sistemi tekniċi oħra msemmija fl-
Artikolu 13 ta' din id-Direttiva u l-
ispezzjonijiet ta' telf kif stipulati fir-
Regolament KE 842/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispezzjonijiet ta' telf fis-sistemi tal-arja kkundizzjonata kif diġà spjegati fir-Regolament KE 
842/2006 dwar il-gassijiet flworinati. L-ispezzjonijiet regolari għandhom jiġu allinjati.

Emenda 413
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 a
Ispezzjoni ta' enerġija oħra li tuża sistemi 
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tekniċi
L-Istati Membri jistgħu jistupulaw 
frekwenzi differenti għall-ispezzjoni tal-
enerġija li tuża sistemi tekniċi oħra 
apparti t-tisħin u l-arja kkundizzjonata, 
bħal:
a) ventilazzjoni mekkanika;
b) ventilazzjoni għall-irkupru tas-sħana;
c) tagħmir ieħor għall-irkupru tas-sħana;
d) sistemi għall-konsum tal-ilma, skont it-
tip tas-sistema.
Meta jkunu qed jistipulaw dawn il-
frekwenzi, l-Istati Membri għandhom 
iqisu l-ispejjeż tal-ispezzjoni tal-enerġija li 
tuża sistema teknika u l-iffrankar stmat fl-
ispejjeż għall-enerġija li jista’ jirriżulta 
mill-ispezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm talba għal Artikolu ġdid li jappoġġja l-ispezzjonijiet tal-enerġija kollha li tuża sistemi 
tekniċi, mhux biss it-tisħin u l-arja kkundizzjonata. Artikolu ġdid jista' jikkontribwixxi għall-
ambizzjoni tal-Unjoni Ewropea li jitnaqqas il-konsum tal-enerġija u, b'hekk, li tiżdied il-
prestazzjoni enerġetika globali tal-bini.

Emenda 414
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rakkomandazzjonijiet imsemmija fil-
punt (b) għandhom ikunu speċifiċi għas-
sistema u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparenti fir-rigward tal-
effettività fl-ispiża tagħhom. L-
evalwazzjoni tal-effettività tal-ispiża 
għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-

Ir-rakkomandazzjonijiet imsemmija fil-
punt (b) għandhom ikunu speċifiċi għas-
sistema u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparenti fir-rigward tal-
effettività fl-ispiża tagħhom.
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valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija u r-rati 
tal-imgħax għall-investimenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-inklużjoni ta’ rakkomandazzjonijiet fir-rapport ta' spezzjoni qed tintlaqa' tajjeb ħafna, 
huwa diskutibbli jekk l-esperti li jwettqu l-ispezzjonijiet jistgħux ikunu mistennija li 
jikkalkulaw l-iffrankar tal-enerġija li jirriżulta mill-implimentazzjoni ta’ miżuri tal-effiċjenza 
tal-enerġija jew ir-rati tal-interessi għall-investimenti neċessarji. Għalhekk għandu jkun 
biżżejjed jekk tkun inkluża referenza għal informazzjoni ulterjuri dwar l-effettività tar-
rakkomandazzjonijiet meta mqabbla man-nefqa.

Emenda 415
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rakkomandazzjonijiet imsemmija fil-
punt (b) għandhom ikunu speċifiċi għas-
sistema u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparenti fir-rigward tal-
effettività fl-ispiża tagħhom. L-
evalwazzjoni tal-effettività tal-ispiża 
għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija u r-rati 
tal-imgħax għall-investimenti.

Ir-rakkomandazzjonijiet imsemmija fil-
punt (b) għandhom ikunu speċifiċi għas-
sistema u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparenti fir-rigward tal-
effettività fl-ispiża tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolli tal-effettività meta mqabbla man-nefqa kif proposti mill-Kummissjoni jmorru lil 
hinn mil-limiti ta’ "rapport ta' spezzjoni" u jinvolvu riżorsi finanzjarji addizzjonali sinifikanti, 
li min-naħa tagħhom ipoġġu piż fuq individwi fil-forma ta' tariffi. Il-kalkoli tal-effettività meta 
mqabbla man-nefqa għandhom ikunu riservati għal pariri solidi dwar l-enerġija, mitluba fuq 
bażi voluntarja.
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Emenda 416
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rakkomandazzjonijiet imsemmija fil-
punt (b) għandhom ikunu speċifiċi għas-
sistema u għandhom jipprovdu 
informazzjoni trasparenti fir-rigward tal-
effettività fl-ispiża tagħhom. L-
evalwazzjoni tal-effettività tal-ispiża 
għandha tkun ibbażata fuq sett ta’ 
kundizzjonijiet standard, bħal fuq il-
valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija u l-
prezzijiet sottostanti tal-enerġija u r-rati 
tal-imgħax għall-investimenti.

Ir-rakkomandazzjonijiet imsemmija fil-
punt (b) għandhom ikunu speċifiċi għas-
sistema u għandhom jipprovdu 
indikazzjonijiet trasparenti fir-rigward tal-
effettività fl-ispiża tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawn ukoll, ir-rapporti ta' spezzjoni ma jistgħux jikkostitwixxu pariri dwar l-enerġija jew 
jipprovaw jissostitwuhom.

Emenda 417
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport tal-ispezzjoni għandu jingħata 
mill-ispettur lis-sid jew lill-okkupant tal-
bini.

3. Ir-rapport tal-ispezzjoni għandu jingħata 
mill-ispettur lis-sid tas-sistema. Meta jkun 
hemm komunità ta' sidien, għandu 
jingħata lis-sidien kollha.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-rapporti huma relatati ma' sistemi li l-okkupant kerrej mhuwiex sidhom. Għandhom 
għalhekk jingħataw biss lis-sid, jew lis-sidien kollha meta jkun hemm komunità ta' sidien.

Emenda 418
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-
ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija 
tal-bini, l-ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u 
tas-sistemi tal-arja kondizzjonata jitwettqu 
b’mod indipendenti minn esperti 
kkwalifikati u akkreditati, kemm jekk 
jaħdmu għal rashom kif ukoll jekk 
impjegati minn entitajiet pubbliċi jew 
impriżi privati. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-
ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija 
tal-bini, l-ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u 
tas-sistemi tal-arja kondizzjonata jitwettqu 
b’mod indipendenti minn esperti 
kkwalifikati, kemm jekk jaħdmu għal 
rashom kif ukoll jekk impjegati minn 
entitajiet pubbliċi jew impriżi privati. 

L-esperti għandhom jiġu akkreditati billi 
jitqiesu l-kompetenza u l-indipendenza 
tagħhom. 

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 
jorbot 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.
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Emenda 419
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-
ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija 
tal-bini, l-ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u 
tas-sistemi tal-arja kondizzjonata jitwettqu 
b’mod indipendenti minn esperti 
kkwalifikati u akkreditati, kemm jekk 
jaħdmu għal rashom kif ukoll jekk 
impjegati minn entitajiet pubbliċi jew 
impriżi privati. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-
ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija 
tal-bini, l-ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u 
tas-sistemi tal-arja kondizzjonata jitwettqu 
b’mod indipendenti minn esperti 
kkwalifikati u akkreditati, kemm jekk 
jaħdmu għal rashom kif ukoll jekk 
impjegati minn entitajiet pubbliċi jew 
impriżi privati, inklużi dawk li huma 
sidien jew li jimmaniġġjaw lil bini 
ċċertifikat.

L-esperti għandhom jiġu akkreditati billi 
jitqiesu l-kompetenza u l-indipendenza 
tagħhom.

L-esperti għandhom jiġu akkreditati billi 
jitqiesu l-kompetenza u l-indipendenza 
tagħhom.
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Sal-2010, fuq il-bażi tal-informazzjoni li 
tasal mill-Istati Membri u wara li jiġu 
kkonsultati r-rappreżentanti tas-setturi 
relevanti, għandhom jiġu stabbiliti l-
kundizzjonijiet u r-rekwiżiti minimi għar-
rikonoxximent fl-Istati individwali tal-
programmi għat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni 
ta' esperti indipendenti bi qbil mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 21.
Sal-2011, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu jew jadattaw il-
kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tagħhom 
għat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-esperti 
fuq il-bażi tar-rekwiżiti minimi msemmijin 
hawn fuq. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-
programmi ta' taħriġ u ċertifikazzjoni 
tagħhom.
L-Istati Membri għandhom jagħtu 
rikonoxximent reċiproku liċ-ċertifikati 
maħruġa fi Stat Membru ieħor u 
m'għandhomx irażżnu l-libertà tal-Istati 
Membri li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet 
ta' ċertifikazzjoni tagħhom.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Attwalment, mhux ċar jekk il-ħaddiema tal-entitajiet li huma sidien jew li jimmaniġġjaw lil 
bini ċċertifikat, u li għandhom il-kwalifiki relevanti, jistgħux jeżaminaw il-prestazzjoni tal-
enerġija ta' bini li hu l-propjetà ta' dawk l-entitajiet. Dan ikun ta' benefiċċju u effettiv meta 
mqabbel man-nefqa, pereżempju, għall-entitajiet tal-awtoritajiet lokali li jimmaniġġjaw il-
bini tagħhom. Jekk jiġi adottat il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati mill-
Istati Membri, dan jiffaċilita ċ-ċaqliq liberu ta' dawk li jaħdmu fis-settur. Din id-dispożizzjoni 
hi konformi mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 842/2006 tas-17 ta' Mejju 2006.

Emenda 420
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ- L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-
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ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija 
tal-bini, l-ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u 
tas-sistemi tal-arja kondizzjonata jitwettqu 
b’mod indipendenti minn esperti 
kkwalifikati u akkreditati, kemm jekk 
jaħdmu għal rashom kif ukoll jekk 
impjegati minn entitajiet pubbliċi jew 
impriżi privati. 

ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija 
tal-bini, l-ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u 
tas-sistemi tal-arja kondizzjonata jitwettqu 
b’mod indipendenti minn esperti 
kkwalifikati, kemm jekk jaħdmu għal 
rashom kif ukoll jekk impjegati minn 
entitajiet pubbliċi jew impriżi privati. 

L-esperti għandhom jiġu akkreditati billi 
jitqiesu l-kompetenza u l-indipendenza 
tagħhom. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

IL-Kummissjoni diġà ppruvat u ma rnexxilhiex tintroduċi akkreditazzjoni ġdida għal min 
jinstalla fid-direttiva dwar il-promozzjoni tal-enerġija li tiġġedded. Issa qed tagħmel tentattiv 
ġdid biex tespandi l-burokrazija fl-Istati Membri. Dan għandu jiġi miċħud. Is-sistemi ta' 
taħriġ nazzjonali jirrapreżentaw bażi suffiċjenti fir-rigward tal-kwalifiki.

Emenda 421
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-
ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija 
tal-bini, l-ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u 
tas-sistemi tal-arja kondizzjonata jitwettqu 
b’mod indipendenti minn esperti 
kkwalifikati u akkreditati, kemm jekk
jaħdmu għal rashom kif ukoll jekk 
impjegati minn entitajiet pubbliċi jew 
impriżi privati.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-
ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija 
tal-bini, l-ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u 
tas-sistemi tal-arja kondizzjonata jitwettqu 
b’mod indipendenti minn esperti 
kkwalifikati jew akkreditati, kemm jekk 
jaħdmu għal rashom kif ukoll jekk 
impjegati minn entitajiet pubbliċi jew 
impriżi privati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skema ta' akkreditazzjoni obbligatorja addizzjonali toħloq burokrazija bla bżonn u żżid l-
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ispejjeż waqt li l-benefiċċji tagħha jidhru limitati ħafna. Minħabba d-differenzi li jeżistu fl-
iskemi ta' kwalifika professjonali nazzjonali, jidher li l-Istati Membri huma fl-aħjar pożizzjoni 
biex jiddeċiedu dwar il-firxa ta' esperti eliġibbli biex iwettqu ċ-ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni 
tal-enerġija.

Emenda 422
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-
ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija 
tal-bini, l-ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u 
tas-sistemi tal-arja kondizzjonata jitwettqu 
b’mod indipendenti minn esperti 
kkwalifikati u akkreditati, kemm jekk 
jaħdmu għal rashom kif ukoll jekk 
impjegati minn entitajiet pubbliċi jew 
impriżi privati.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ċ-
ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija 
tal-bini, l-ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u 
tas-sistemi tal-arja kondizzjonata jitwettqu 
b’mod indipendenti minn esperti 
kkwalifikati, kemm jekk jaħdmu għal 
rashom kif ukoll jekk impjegati minn 
entitajiet pubbliċi jew impriżi privati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk tiġi imposta sistema ta' akkreditazzjoni, jista' jkollha impatt negattiv fuq id-disponibilità 
tal-esperti u tista' tirrapreżenta ammont sinifikanti ta' flus li kieku jkun jista' jiġi investit 
f'miżuri oħra ta' protezzjoni tal-klima. L-evalwazzjoni ta' esperti skont id-diploma u l-livell ta' 
edukazzjoni tagħhom għandha tkun biżżejjed.

Emenda 423
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esperti għandhom jiġu akkreditati billi 
jitqiesu l-kompetenza u l-indipendenza 
tagħhom. 

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk tiġi imposta sistema ta' akkreditazzjoni, jista' jkollha impatt negattiv fuq id-disponibilità 
tal-esperti u tista' tirrapreżenta ammont sinifikanti ta' flus li kieku jkun jista' jiġi investit 
f'miżuri oħra ta' protezzjoni tal-klima. L-evalwazzjoni ta' esperti skont id-diploma u l-livell ta' 
edukazzjoni tagħhom għandha tkun biżżejjed.

Emenda 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esperti għandhom jiġu akkreditati billi 
jitqiesu l-kompetenza u l-indipendenza 
tagħhom.

L-esperti għandhom jiġu akkreditati billi 
jitqiesu l-kompetenza u l-indipendenza 
tagħhom. Ir-rikonoxximent reċiproku tal-
kwalifiki u l-akkreditazzjoni nazzjonali 
għandu jiġi żgurat mill-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki u ċ-ċertifikazzjonijiet, kif ukoll kurrikuli u programmi 
ta' taħriġ armonizzati, se jiżgura l-kwalità tal-esperti waqt li jippermetti wkoll iċ-ċaqliq liberu 
u l-mobilità sħiħa tas-servizzi li jipprovdu.

Emenda 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandu jkollhom reġistru 
għall-periti u għandhom jiżguraw li dawn 
il-periti jingħataw korsijiet ta' taħriġ fuq 
bażi annwa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' reġistru jiggarantixxi l-professjonaliżmu u l-perizja taċ-ċeritifikaturi u l-
affidabilità tar-riżultati.

Emenda 426
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi l-
periti akkreditati ħalli jwettqu ċ-
ċertifikazzjoni u l-ispezzjoni ma jitħallewx 
ibigħu u jiddistribwixxu l-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'xi Stati Membri ma hemmx kompetizzjoni libera vera fil-qasam taċ-ċertifikazzjoni tal-bini u 
l-ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u tal-ikkondizzjonar tal-arja. Dan hu minħabba l-fatt li l-
kumpaniji li jbigħu u jiddistribwixxu l-enerġija joperaw ukoll f'dal-qasam, b'pożizzjoni 
dominanti, flimkien man-negozji u s-SMEs indipendenti. B'riżultat ta' dan, l-effiċjenza 
enerġetika ma tiżdiedx għall-ogħla livell possibbli, peress li l-kumpaniji li jbigħu u 
jiddistribwixxu l-enerġija l-aktar li huma interessati huwa fil-profitt tagħhom. Inoltre, din is-
sitwazzjoni tnaqqas il-potenzjal tat-tkabbir tal-SMEs f'das-settur. Din l-emenda tiggarantixxi 
l-indipendenza tal-periti akkreditati.

Emenda 427
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 Imħassar

Sistemi ta’ kontroll indipendenti
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
sistema ta’ kontroll indipendenti għaċ-
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ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u 
għar-rapporti dwar l-ispezzjoni tas-sistemi 
tat-tisħin u tal-ikkundizzjonar tal-arja 
huwa stabbilit skont l-Anness II.
2. L-Istati Membri jistgħu jiddelegaw ir-
responsabbiltajiet għall-implimentazzjoni 
tas-sistemi ta' kontroll indipendenti. 
Meta l-Istati Membri jiddeċidu li jagħmlu 
hekk, għandhom jikkontrollaw li s-sistemi 
ta’ kontroll indipendenti huma 
implimentati f’konformità mal-Anness II.
3. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
ċ-ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u 
r-rapporti tal-ispezzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 ikunu reġistrati jew 
magħmula disponibbli, fuq talba, lill-
awtoritajiet jew l-entitajiet kompetenti li 
ġew delegati lilhom ir-responsabbiltajiet 
għas-sistemi ta’ kontroll indipendenti 
mill-awtoritajiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sistema ta' kontroll ta' dan it-tip kieku jġib spiża għall-Istati Membri ta' biljuni ta' Euro, li 
jkunu diżproporzjonati għal kollox minn mal-benefiċċji tagħha. Dan iqajjem dubji sinifikanti 
dwar jekk dan it-tip ta' sistema hijiex neċessarju, u għaldaqstant huwa dubjuż jekk tistax tiġi 
imposta.

Emenda 428
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 Imħassar
Sistemi ta’ kontroll indipendenti

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
sistema ta’ kontroll indipendenti għaċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u 
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għar-rapporti dwar l-ispezzjoni tas-sistemi 
tat-tisħin u tal-ikkundizzjonar tal-arja 
huwa stabbilit skont l-Anness II.
2. L-Istati Membri jistgħu jiddelegaw ir-
responsabbiltajiet għall-implimentazzjoni 
tas-sistemi ta' kontroll indipendenti. 
Meta l-Istati Membri jiddeċidu li jagħmlu 
hekk, għandhom jikkontrollaw li s-sistemi 
ta’ kontroll indipendenti huma 
implimentati f’konformità mal-Anness II.
3. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
ċ-ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u 
r-rapporti tal-ispezzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 ikunu reġistrati jew 
magħmula disponibbli, fuq talba, lill-
awtoritajiet jew l-entitajiet kompetenti li 
ġew delegati lilhom ir-responsabbiltajiet 
għas-sistemi ta’ kontroll indipendenti 
mill-awtoritajiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li tinħoloq sistema ta’ kontroll indipendenti, minbarra l-ispezzjonijiet u l-ħruġ ta' 
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. 

Emenda 429
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
sistema ta’ kontroll indipendenti għaċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u 
għar-rapporti dwar l-ispezzjoni tas-sistemi 
tat-tisħin u tal-ikkundizzjonar tal-arja huwa 
stabbilit skont l-Anness II.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
sistema ta’ kontroll indipendenti għaċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u 
għar-rapporti dwar l-ispezzjoni tas-sistemi 
tat-tisħin u tal-ikkundizzjonar tal-arja huwa 
stabbilit skont l-Anness II. L-Istati Membri 
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għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ta' 
inforzar diviżi għall-organizzazzjonijiet li 
għandhom ir-responsabbiltà għall-
inforzar taċ-ċertifikati tal-prestazzjoni 
enerġetika u jirrappurtaw dwar l-
ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin u tal-
ikkundizzjonar tal-arja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmi tal-inforzar diviżi (għall-organizzazzjonijiet, eż. l-awtoritajiet lokali li 
għandhom responsabbiltà għall-infurzar taċ-ċeritifikati tal-prestazzjoni enerġetika u 
jirrappurtaw dwar l-ispezzjoni tas-sistemi tat-tisħin/ikkundizzjonar tal-arja) huwa essenzjali 
għall-implimentazzjoni effettiva tad-Direttiva u biex jiġu evitati kunflitti ta' interess  
inevitabbli fejn organizzazzjoni tista' tkun rikjesta toħroġ avviż ta' penali kontra tagħha 
nfisha. 

Emenda 430
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) metodoloġiji biex tiġi kklassifikata l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini fuq il-bażi 
tal-użu tal-enerġija primarja u l-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju;

(a) metodoloġiji biex tiġi kklassifikata l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini fuq il-bażi 
tal-użu tal-enerġija primarja li jinkludu 
indikatur numeriku tal-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju li jqisu l-użu 
enerġetiku primarju;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom iqisu l-użu enerġetiku primarju meta jiddefinixxu l-istandards 
enerġetiċi tagħhom għax dan huwa l-uniku mezz biex jitkejjel l-impatt rali tal-għażliet 
enerġetiċi tagħhom fuq l-ambjent. Huwa wkoll importanti li l-konsumatur jingħata indikatur 
li jista' jirrifletti l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonja prodott mill-għażliet enerġetiċi 
tiegħu, imsejsin fuq użu enerġetiku primarju, l-aktar għal bini fejn l-għażliet enerġetiċi 
għandhom effetti fit-tul.
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Emenda 431
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) metodoloġiji biex tiġi kklassifikata l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini fuq il-bażi 
tal-użu tal-enerġija primarja u l-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju;

(a) metodoloġija biex tiġi kklassifikata l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini fuq il-bażi 
tal-konsum enerġetiku finali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-konsumatur mhuwiex il-konsum tal-enerġija primarja li jgħodd, iżda l-konsum tal-
enerġija finali: din hija l-unika figura li jista’ jaqra minn fuq il-miter tieghu, u għal dan il-
għan huwa irrilevanti jekk, pereżempju, l-elettriku ġiex prodott minn sorsi ta’ enerġija li 
jiġġeddu jew minn sorsi nukleari. Dan jgħodd ukoll għall-gass naturali, li jista’ jiġi prodott 
mill-iskart. Barra dan, id-direttiva għandha x'taqsam mal-prestazzjoni enerġetika tal-bini u 
mhux mal-emissjonijiet tad-dijossidju tal-karbonju, li jiddependu wkoll mit-taħlita tas sorsi 
tal-enerġija.

Emenda 432
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jinfurmaw lis-sidien jew
l-okkupanti tal-binjiet jew partijiet 
minnhomdwar il-metodi differenti u l-
prattiċi li jservu sabiex tkun imtejba l-
prestazzjoni tal-enerġija.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jinfurmaw lis-sidien u l-
okkupanti tal-binjiet jew partijiet 
minnhomdwar il-metodi differenti u l-
prattiċi li jservu sabiex tkun imtejba l-
prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ladarba l-prestazzjoni enerġetika hija influwenzata bil-kbir mill-mod li bih jintuża l-bini u 
mill-għażliet enerġetiċi tal-inkwilini, kemm is-sidien KIF UKOLL l-inkwilini jeħtieġ li 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni dwar it-titjib fl-effiċjenza enerġetika.  Is-sidien u l-
kerrejja ta’ binjiet kummerċjali għandhom ukoll ikunu obbligati jaqsmu t-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.

Emenda 433
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jinfurmaw lis-sidien jew
l-okkupanti tal-binjiet jew partijiet 
minnhomdwar il-metodi differenti u l-
prattiċi li jservu sabiex tkun imtejba l-
prestazzjoni tal-enerġija.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jinfurmaw lis-sidien u l-
okkupanti tal-binjiet jew partijiet 
minnhomdwar il-metodi differenti u l-
prattiċi li jservu sabiex tkun imtejba l-
prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-prestazzjoni enerġetika hija influwenzata bil-kbir mill-mod li bih jintuża l-bini u 
mill-għażliet enerġetiċi tal-inkwilini, kemm is-sidien KIF UKOLL l-inkwilini jeħtieġ li 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni dwar it-titjib fl-effiċjenza enerġetika.  Is-sidien u l-
kerrejja ta’ binjiet kummerċjali għandhom ikunu obbligatii jaqsmu t-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.

Emenda 434
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom b’mod L-Istati Membri għandhom b’mod 
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partikolari jipprovdu informazzjoni lis-
sidien jew lill-okkupanti tal-bini dwar iċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u r-
rapporti tal-ispezzjoni, l-iksop u l-għanijiet 
tagħhom, modi ta’ spiża effettivi għat-titjib 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, u dwar 
konsegwenzi għaż-żmien mezzan u ż-
żmien fit-tul jekk ma tittieħed ebda azzjoni 
biex tittejjeb il-prestazzjoni tal-enerġija tal-
bini. 

partikolari jipprovdu informazzjoni lis-
sidien u lill-okkupanti tal-bini dwar iċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u r-
rapporti tal-ispezzjoni, l-iksop u l-għanijiet 
tagħhom, modi ta’ spiża effettivi għat-titjib 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, u dwar 
konsegwenzi għaż-żmien mezzan u ż-
żmien fit-tul jekk ma tittieħed ebda azzjoni 
biex tittejjeb il-prestazzjoni tal-enerġija tal-
bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-prestazzjoni enerġetika hija influwenzata bil-kbir mill-mod li bih jintuża l-bini u 
mill-għażliet enerġetiċi tal-inkwilini, kemm is-sidien KIF UKOLL l-inkwilini jeħtieġ li 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni dwar it-titjib fl-effiċjenza enerġetika. Is-sidien u l-
kerrejja ta’ binjiet kummerċjali għandhom ikunu obbligatii jaqsmu t-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.

Emenda 435
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom b’mod 
partikolari jipprovdu informazzjoni lis-
sidien jew lill-okkupanti tal-bini dwar iċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u r-
rapporti tal-ispezzjoni, l-iksop u l-għanijiet 
tagħhom, modi ta’ spiża effettivi għat-titjib 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, u dwar 
konsegwenzi għaż-żmien mezzan u ż-
żmien fit-tul jekk ma tittieħed ebda azzjoni 
biex tittejjeb il-prestazzjoni tal-enerġija tal-
bini. 

L-Istati Membri għandhom b’mod 
partikolari jipprovdu informazzjoni lis-
sidien u lill-okkupanti tal-bini dwar iċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u r-
rapporti tal-ispezzjoni, l-iksop u l-għanijiet 
tagħhom, modi ta’ spiża effettivi għat-titjib 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, u dwar 
konsegwenzi għaż-żmien mezzan u ż-
żmien fit-tul jekk ma tittieħed ebda azzjoni 
biex tittejjeb il-prestazzjoni tal-enerġija tal-
bini.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ladarba l-prestazzjoni enerġetika hija influwenzata bil-kbir mill-mod li bih jintuża l-bini u 
mill-għażliet enerġetiċi tal-inkwilini, kemm is-sidien KIF UKOLL l-inkwilini jeħtieġ li 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni dwar it-titjib fl-effiċjenza enerġetika.  Is-sidien u l-
kerrejja ta’ binjiet kummerċjali għandhom ikunu obbligatii jaqsmu t-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.

Emenda 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom b’mod 
partikolari jipprovdu informazzjoni lis-
sidien u lill-okkupanti tal-bini dwar iċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u r-
rapporti tal-ispezzjoni, l-iksop u l-għanijiet 
tagħhom, modi ta’ spiża effettivi għat-titjib 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, u dwar 
konsegwenzi għaż-żmien mezzan u ż-
żmien fit-tul jekk ma tittieħed ebda azzjoni 
biex tittejjeb il-prestazzjoni tal-enerġija tal-
bini. 

L-Istati Membri għandhom b’mod 
partikolari jipprovdu informazzjoni lis-
sidien u lill-okkupanti tal-bini dwar iċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u r-
rapporti tal-ispezzjoni, l-iksop u l-għanijiet 
tagħhom, modi ta’ spiża effettivi għat-titjib 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, u dwar 
konsegwenzi għaż-żmien mezzan u ż-
żmien fit-tul jekk ma tittieħed ebda azzjoni 
u l-ebda strument finanzjarju ma jkun 
disponibbli biex tittejjeb il-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Il-kampanji informattivi 
għandhom l-għan li jħeġġu lis-sidien jew 
l-okkupanti biex jilħqu u jmorru lil hinn 
mill-istandards minimi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kampanji informattivi għandhom jippreżentaw l-għanijiet strateġiċi tal-Unjoni Ewropea 
relatati mat-titjib fl-effiċjenza enerġetika u l-miżuri mfassla biex jappoġġjaw l-awtoritajiet 
pubbliċi, in-negozji u l-familji fit-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija tal-bini.
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Emenda 437
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom b’mod 
partikolari jipprovdu informazzjoni lis-
sidien u lill-okkupanti tal-bini dwar iċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u r-
rapporti tal-ispezzjoni, l-iksop u l-għanijiet 
tagħhom, modi ta’ spiża effettivi għat-titjib 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, u dwar 
konsegwenzi għaż-żmien mezzan u ż-
żmien fit-tul jekk ma tittieħed ebda azzjoni 
biex tittejjeb il-prestazzjoni tal-enerġija tal-
bini.

L-Istati Membri għandhom b’mod 
partikolari jipprovdu informazzjoni lis-
sidien u lill-okkupanti tal-bini dwar iċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u r-
rapporti tal-ispezzjoni, l-iksop u l-għanijiet 
tagħhom, modi ta’ spiża effettivi għat-titjib 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, u dwar 
konsegwenzi għaż-żmien mezzan u ż-
żmien fit-tul jekk ma tittieħed ebda azzjoni 
biex tittejjeb il-prestazzjoni tal-enerġija tal-
bini. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu 
involuti fl-iżvilupp tal-informazzjoni, it-
tqanqil tal-kuxjenza u l-programmi tat-
taħriġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kompetenza tagħhom bħala pjanifikaturi u sidien tal-bini u l-qrubija tagħhom 
għaċ-ċittadini, l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom ikunu kkonsultati mill-Istati Membri 
għall-iżvilupp tal-informazzjoni, it-tqanqil tal-kuxjenza, il-gwida u l-programmi ta' taħriġ.

Emenda 438
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sidien u l-inkwilini tal-bini 
kummerċjali għandhom ikunu obbligati 
jiskambjaw l-informazzjoni dwar il-
konsum enerġetiku proprju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ladarba l-prestazzjoni enerġetika hija influwenzata bil-kbir mill-mod li bih jintuża l-bini u 
mill-għażliet enerġetiċi tal-inkwilini, kemm is-sidien KIF UKOLL l-inkwilini jeħtieġ li 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni dwar it-titjib fl-effiċjenza enerġetika.  Is-sidien u l-
kerrejja ta’ binjiet kummerċjali għandhom ikunu obbligatii jaqsmu t-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.

Emenda 439
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sidien u l-inkwilini tal-bini 
kummerċjali għandhom ikunu obbligati 
jiskambjaw l-informazzjoni dwar il-
konsum enerġetiku proprju fl-użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-prestazzjoni enerġetika hija influwenzata bil-kbir mill-mod li bih jintuża l-bini u 
mill-għażliet enerġetiċi tal-inkwilini, kemm is-sidien KIF UKOLL l-inkwilini jeħtieġ li 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni dwar it-titjib fl-effiċjenza enerġetika.  Is-sidien u l-
kerrejja ta’ binjiet kummerċjali għandhom ikunu obbligatii jaqsmu t-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.

Emenda 440
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lis-
sidien jew lill-inkwilini dwar l-inċentivi 
finanzjarji għat-titjib tal-prestazzjoni 
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enerġetika tal-bini.
L-Istati Membri għandhom jagħtu l-
informazzjoni lill-Kummissjoni dwar:
(a) l-iskemi t'appoġġ f'livelli nazzjonali, 
reġjonali u lokali għall-promozzjoni tal-
effiċjenza enerġetika u l-użu tal-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fil-bini;
(b) il-parti mill-enerġija li ġejja minn 
sorsi rinnovabbli użata fis-settur tal-bini 
f'livell nazzjonali u reġjonali, inkluża 
informazzjoni speċifika dwar jekk l-
enerġija rinnovabbli hix ġejja minn 
tagħmir li jkun fis-sit, tisħin u tibrid 
distrettwali jew koġenerazzjoni;
Din l-informazzjoni għandha tkun 
inkluża fil-Pjanijiet ta' Azzjoni għall-
Effiċjenza Enerġetika msemmijin fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE.

Or. en

Emenda 441
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddiskutu u 
jikkonsultaw mal-awtoritajiet lokali fi 
stadju bikri biex jiżviluppaw programmi 
ta' informazzjoni u tqanqil tal-kuxjenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta' dan it-tfassil mill-ġdid għandhom impatt fuq l-awtoritajiet lokali 
b'ħafna modi minħabba r-responsabbiltà għall-ippjanar, u bħala sidien u managers għall-
gamma wiesgħa u diversifikata ta' immobbli inkluż l-istokk tal-housing soċjali. Il-qrubija tal-
gvern lokali għaċ-ċittadin ukoll jagħti rwol importanti fil-għoti tal-informazzjoni u l-inċentivi 
li jinkoraġġixxu lill-inkwilini u lis-sidien itejbu l-prestazzjoni enerġetika tal-bini tagħhom, u 
jibdlu l-imġiba f'dak li għandu x'jaqsam mal-konsum enerġetiku.
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Emenda 442
Roberts Zīle

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu 
involuti fl-iżvilupp tal-informazzjoni, it-
tqanqil tal-kuxjenza u l-programmi tat-
taħriġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kompetenza tagħhom bħala pjanifikaturi u sidien tal-bini u l-qrubija tagħhom 
għaċ-ċittadini, l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom ikunu kkonsultati mill-Istati Membri 
għall-iżvilupp tal-informazzjoni, it-tqanqil tal-kuxjenza, il-gwida u l-programmi ta' taħriġ.

Emenda 443
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-
31 ta' Diċmebru 2010, il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi neċessarji sabiex 
jikkonformaw ma’ l-Artikoli 2 sa 17, 19 u 
22 tal-Annessi I u II tad-Direttiva. 
Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet u t-tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-31 
ta' Diċmebru 2012, il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi neċessarji sabiex 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva 
Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet u t-tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Għandhom japplikaw dawn id-



PE421.190v01-00 58/86 AM\771248MT.doc

MT

dipożizzjonijiet sa fejn huma kkonċernati 
l-Artikoli 2, 3, 9, 10 sa 12, 16, 17, 19 u 22, 
sa minn mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2010.
Għandhom japplikaw dawn id-
dipożizzjonijiet sa fejn huma kkonċernati 
l-Artikoli 4 sa 8, 13 sa 15, u 17, lil bini 
okkupat mill-awtoritajiet pubbliċi sa minn 
mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2010 u għal bini ieħor sa 
minn mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2012.
Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-
miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza 
għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu 
akkumpanjati b'din ir-referenza fil-ħin tal-
pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. 
Għandhom jinkludu wkoll dikjarazzjoni li 
r-referenzi fil-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti 
għad-direttiva imħassra minn din id-
Direttiva għandhom jittieħdu bħala 
referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati 
Membri għandhom jiddeterminaw kif tali 
referenza għandha ssir u kif dik l-istqarrija 
għandha tkun ifformulata.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-
miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza 
għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu 
akkumpanjati b'din ir-referenza fil-ħin tal-
pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. 
Għandhom jinkludu wkoll dikjarazzjoni li 
r-referenzi fil-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti
għad-direttiva imħassra minn din id-
Direttiva għandhom jittieħdu bħala 
referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati 
Membri għandhom jiddeterminaw kif tali 
referenza għandha ssir u kif dik l-istqarrija 
għandha tkun ifformulata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iskadenzi magħżulin għat-traspożizzjoni tad-direttiva ta' tfassil mill-ġdid huma ambizzjużi.
It-test ġie mfassal mill-ġdid qabelma l-miżuri u l-objettivi tad-direttiva l-qadima ġew 
implimentati fl-Istati Membri kollha, u qabelma l-effetti tagħhom jistgħu jidhru. L-iskadenzi 
għat-traspożizzjoni għalhekk għandhom ikunu itwal. Data waħda ta' traspożizzjoni tgħin billi 
tagħmel ir-regoli l-ġodda aktar trasparenti u eħfef biex jinftiehmu.



AM\771248MT.doc 59/86 PE421.190v01-00

MT

Emenda 444
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-
31 ta' Diċmebru 2010, il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi neċessarji sabiex 
jikkonformaw ma’ l-Artikoli 2 sa 17, 19 u 
22 tal-Annessi I u II tad-Direttiva. 
Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet u t-tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-
31 ta' Diċmebru 2012, il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi neċessarji sabiex 
jikkonformaw ma’ l-Artikoli 2 sa 17, 19 u 
22 tal-Annessi I u II tad-Direttiva.
Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet u t-tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni ta' bħalisas tad-direttiva għadhom kemm ġew implimentati fid-dritt 
nazzjonali b'bosta Stati Membri tal-UE u ġa huma impennjattivi għall-awtoritajiet lokali u 
reġjonali. L-armonizzazzjoni tal-iskadenza tal-implimentazzjoni tippermetti aktar ħin għall-
iżvilupp ta' soluzzjonijiet konsistenti u għall-ottempranza aħjar mar-realtà tas-sitwazzjonijiet.
Il-kisba effettiva tal-objettivi tad-direttiva għandhom jipprevali fuq il-ħeffa tal-
implimentazzjoni.

Emenda 445
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom japplikaw dawn id-
dipożizzjonijiet sa fejn huma kkonċernati 
l-Artikoli 2, 3, 9, 10 sa 12, 16, 17, 19 u 22, 
sa minn mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2010.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni ta' bħalisas tad-direttiva għadhom kemm ġew implimentati fid-dritt 
nazzjonali b'bosta Stati Membri tal-UE u ġa huma impennjattivi għall-awtoritajiet lokali u 
reġjonali. L-armonizzazzjoni tal-iskadenza tal-implimentazzjoni tippermetti aktar ħin għall-
iżvilupp ta' soluzzjonijiet konsistenti u għall-ottempranza aħjar mar-realtà tas-sitwazzjonijiet.
Il-kisba effettiva tal-objettivi tad-direttiva għandhom jipprevali fuq il-ħeffa tal-
implimentazzjoni.

Emenda 446
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom japplikaw dawn id-
dipożizzjonijiet sa fejn huma kkonċernati l-
Artikoli 2, 3, 9, 10 sa 12, 16, 17, 19 u 22, 
sa minn mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2010.

Għandhom japplikaw dawn id-
dipożizzjonijiet sa fejn huma kkonċernati l-
Artikoli 2, 3, 9, 16, 17, 19 u 22, sa minn 
mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi għal skedarju aktar realistiku għall-implimentazzjoni u tippermetti 
aktar ħin għall-ippjanar finanzjarju tajjeb u għalbiex jitħarrġu biżżejjed assessuri għall-
enerġija li jkunu akkreditati u indipendenti. Inoltre, minħabba n-nuqqas ta' bħalissa ta' 
ispetturi akkreditati f'xi Stati Membri kif ukoll tal-ambitu estiż u ambizzjuż tad-Direttiva, hija 
meħtieġa salvagwardja li tippermetti estenzjoni ċkejkna għad-data tal-implimentazzjoni fejn 
hemm evidenza li dan hu meħtieġ minħabba fin-nuqqas ta' assessuri tal-enerġija akkreditati u 
indipendenti.
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Emenda 447
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet sa fejn jidħlu l-Artikoli 10 
sa 12 mill-31 ta' Diċembru 2012 massimu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi għal skedarju aktar realistiku għall-implimentazzjoni u tippermetti 
aktar ħin għall-ippjanar finanzjarju tajjeb u għalbiex jitħarrġu biżżejjed assessuri għall-
enerġija li jkunu akkreditati u indipendenti. Inoltre, minħabba n-nuqqas ta' bħalissa ta' 
ispetturi akkreditati f'xi Stati Membri kif ukoll tal-ambitu estiż u ambizzjuż tad-Direttiva, hija 
meħtieġa salvagwardja li tippermetti estenzjoni ċkejkna għad-data tal-implimentazzjoni fejn 
hemm evidenza li dan hu meħtieġ minħabba fin-nuqqas ta' assessuri tal-enerġija akkreditati u 
indipendenti.

Emenda 448
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom japplikaw dawn id-
dipożizzjonijiet sa fejn huma kkonċernati 
l-Artikoli 4 sa 8, 13 sa 15, u 17, lil bini 
okkupat mill-awtoritajiet pubbliċi sa minn 
mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2010 u għal bini ieħor sa 
minn mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2012.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni ta' bħalisas tad-direttiva għadhom kemm ġew implimentati fid-dritt 
nazzjonali b'bosta Stati Membri tal-UE u ġa huma impennjattivi għall-awtoritajiet lokali u 
reġjonali. L-armonizzazzjoni tal-iskadenza tal-implimentazzjoni tippermetti aktar ħin għall-
iżvilupp ta' soluzzjonijiet konsistenti u għall-ottempranza aħjar mar-realtà tas-sitwazzjonijiet.
Il-kisba effettiva tal-objettivi tad-direttiva għandhom jipprevali fuq il-ħeffa tal-
implimentazzjoni.

Emenda 449
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri, jistgħu, jekk kemm-il 
darba jkun hemm nuqqas ta' periti 
kkwalifikati jew akkreditati, jkollhom 
perijodu addizzjonali ta' sentejn biex 
japplikaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-
Artikoli 10 sa 15. Meta japplikaw din id-
dispożizzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw il-Kummissjoni, jagħtu 
ġustifikazzjoni xierqa flimkien ma' 
skaletta dwar l-implimentazzjoni ulterjuri 
ta' din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi għal skedarju aktar realistiku għall-implimentazzjoni u tippermetti 
aktar ħin għall-ippjanar finanzjarju tajjeb u għalbiex jitħarrġu biżżejjed assessuri għall-
enerġija li jkunu akkreditati u indipendenti. Inoltre, minħabba n-nuqqas ta' bħalissa ta' 
ispetturi akkreditati f'xi Stati Membri kif ukoll tal-ambitu estiż u ambizzjuż tad-Direttiva, hija 
meħtieġa salvagwardja li tippermetti estenzjoni ċkejkna għad-data tal-implimentazzjoni fejn
hemm evidenza li dan hu meħtieġ minħabba fin-nuqqas ta' assessuri tal-enerġija akkreditati u 
indipendenti.
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Emenda 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini 
għandha tiġi ddetrminata fuq il-bażi tal-
enerġija annwali kkalukulata jew attwali li 
tiġi kkunsmata sabiex tilħaq il-ħtiġijiet 
differenti assoċjati mal-użu tipiku tagħha, u 
għandha tirrifletti l-ħtiġijiet tal-enerġija 
għat-tisħin u l-ħtiġijiet tal-enerġija għat-
tberrid (enerġija meħtieġa biex jiġi evitat 
tisħin żejjed) biex jinżammu l-kundizzjoni 
tat-temperatura previsti għall-bini.

1. Il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini 
għandha tiġi ddetrminata fuq il-bażi tal-
enerġija annwali kkalukulata jew attwali li 
tiġi kkunsmata sabiex tilħaq il-ħtiġijiet 
differenti assoċjati mal-użu tipiku tagħha, u 
għandha tirrifletti l-ħtiġijiet tal-enerġija 
għat-tisħin u l-ħtiġijiet tal-enerġija għat-
tberrid (enerġija meħtieġa biex jiġi evitat 
tisħin żejjed) biex jinżammu l-kundizzjoni 
tat-temperatura previsti għall-bini. Il-
konsum għandu jkunu ekwilibrat fejn 
applikabbli kontra l-enerġija prodotta 
mis-sorsi ta' enerġija rinnovabbli fuq is-
sit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġija għall-ikkalkular tal-prestazzjoni enerġetika tal-bini għandha tqis il-
ġenerazzjoni li jmiss ta' bini, u b'mod partikolari l-potenzjal tal-awtosuffiċjenza fil-bini li 
jkunu kemm jipproduċu kif ukoll jikkonsmaw l-enerġija. Għalhekk il-qafas ġenerali għall-
ikkalkolar għandu jqis kemm il-konsum kif ukoll il-produzzjoni interna.

Emenda 451
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini 
għandha tiġi ddetrminata fuq il-bażi tal-
enerġija annwali kkalukulata jew attwali li 
tiġi kkunsmata sabiex tilħaq il-ħtiġijiet 
differenti assoċjati mal-użu tipiku tagħha, 
u għandha tirrifletti l-ħtiġijiet tal-enerġija 

1. Il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini 
għandha tiġi ddetrminata fuq il-bażi tal-
enerġija primarja annwali kkalukulata jew 
attwali li tiġi kkunsmata sabiex tilħaq il-
ħtiġijiet differenti assoċjati mal-użu 
konswetudinarju tagħha, u għandha 
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għat-tisħin u l-ħtiġijiet tal-enerġija għat-
tberrid (enerġija meħtieġa biex jiġi evitat 
tisħin żejjed) biex jinżammu l-kundizzjoni 
tat-temperatura previsti għall-bini.

tirrifletti l-ħtiġijiet tal-enerġija għat-tisħin u 
l-ħtiġijiet tal-enerġija għat-tberrid (enerġija 
meħtieġa biex jiġi evitat tisħin żejjed) biex 
jinżammu l-kundizzjoni tat-temperatura 
previsti għall-bini.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-għan tad-Direttiva huwa li jappoġġja l-bini li jkollu livelli baxx ta' konsum ta' enerġija 
primarja. Din l-emenda tirrifletti dak il-għan.

Emenda 452
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prestazzjoni ta’ l-enerġija ta’ bini 
għandha tkun espressa b’mod trasparenti u 
tista’ jinkludi indikatur numerika tal-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju u
tal-użu tal-enerġija primarja. 

2. Il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini 
għandha tkun espressa b’mod trasparenti 
fuq il-bażi tal-użu tal-enerġija primarja u 
tista’ jinkludi indikatur numeriku tal-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju li 
jqis l-użu tal-enerġija primarja 

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini għandha tqis l-
istandards Ewropej. 

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini għandha tqis l-
istandards Ewropej. 

L-indikatur numeriku tal-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju għandu jkun 
ikkalkulat billi jkunu kkunsidrati l-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju 
prodotti jew evitati skont iż-żieda jew it-
tnaqqis fl-użu tal-enerġija primarja.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom iqisu l-użu enerġetiku primarju meta jiddefinixxu l-istandards 
enerġetiċi tagħhom għax dan huwa l-uniku mezz biex jitkejjel l-impatt rali tal-għażliet 
enerġetiċi tagħhom fuq l-ambjent. Huwa wkoll importanti li l-konsumatur jingħata indikatur 
li jista' jirrifletti l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonja prodott mill-għażliet enerġetiċi 
tiegħu, imsejsin fuq użu enerġetiku primarju, l-aktar għal bini fejn l-għażliet enerġetiċi 
għandhom effetti fit-tul. 

Emenda 453
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prestazzjoni ta’ l-enerġija ta’ bini 
għandha tkun espressa b’mod trasparenti u 
tista’ jinkludi indikatur numerika tal-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju u
tal-użu tal-enerġija primarja.

2. Il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini 
għandha tkun espressa b’mod trasparenti u 
tista’ jinkludi indikatur numeriku tal-użu 
tal-enerġija primarja, espress f'kWh/m2 fis-
sena.

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini għandha tqis l-
istandards Ewropej.

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini għandha tqis l-
istandards Ewropej u l-leġiżlazzjoni 
komunitarja relevanti, inkluża d-Direttiva 
2009/.../KE tal-Parlament u tal-Kunsill 
Ewropew dwar il-promozzjoni tal-użu tal-
enerġija minn sorsi rinnovabbli..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Unità komuni għall-prestazzjoni enerġetika ta' bini, espressa f'termini ta' domanda għall-
enerġija primarja, għandha tinstab biex tiżgura t-trasparenza u l-paragonabilità. kWh/m2 fis-
sena hija l-unika unità li tagħti tali informazzjoni affidabbli. Inoltre, il-metodi ta' kalkolu 
inklużi fil-leġiżlazzjonijiet relevanti tal-UE għandhom jitiqesu wkoll. Id-Direttiva adottata 
dan l-aħħar dwar l-enerġiji rinnovabbli hija każ ċar fejn l-ikkalkolar ngħidu aħna l-ammont 
net ta' enerġija rinnovabbli ttrasferita mill-pompi tas-sħana.
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Emenda 454
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prestazzjoni ta’ l-enerġija ta’ bini 
għandha tkun espressa b’mod trasparenti u 
tista’ jinkludi indikatur numerika tal-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju u 
tal-użu tal-enerġija primarja.

2. Il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini 
għandha tkun espressa b’mod trasparenti u 
tista’ jinkludi l-konsum enerġetiku finali.

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini għandha tqis l-
istandards Ewropej. 

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini għandha tagħmel użu
mill-istandards Ewropej. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-konsumatur mhuwiex il-konsum tal-enerġija primarja li jgħodd, iżda l-konsum tal-
enerġija finali: din hija l-unika figura li jista’ jaqra minn fuq il-miter tieghu, u għal dan il-
għan huwa irrilevanti jekk, pereżempju, l-elettriku ġiex prodott minn sorsi ta’ enerġija li 
jiġġeddu jew minn sorsi nukleari. Dan jgħodd ukoll għall-gass naturali, li jista’ jiġi prodott 
mill-iskart. Barra dan, id-direttiva għandha x'taqsam mal-prestazzjoni enerġetika tal-bini u 
mhux mal-emissjonijiet tad-dijossidju tal-karbonju, li jiddependu wkoll mit-taħlita tas sorsi 
tal-enerġija. Biex jitqiesu l-karatteristiċi termiċi reali jrid ikun hemm spezzjoni tal-bini 
b'reqqa u għaldaqstant disproporzjonata.

Emenda 455
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prestazzjoni ta’ l-enerġija ta’ bini 
għandha tkun espressa b’mod trasparenti u 
tista’ jinkludi indikatur numerika tal-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju u 
tal-użu tal-enerġija primarja. 

2. Il-prestazzjoni ta’ l-enerġija ta’ bini 
għandha tkun espressa b’mod trasparenti u 
tista’ jinkludi indikatur numerika tal-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju u 
tal-użu tal-enerġija primarja. Il-konfini tas-
sistemi għandhom ikunu identifikati biex 
l-indikazzjoni tkun tista' tingħata għad-
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differenza bejn l-użu enerġetiku finali 
kkalkolat u l-użu enerġetiku finali 
proprja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu identifikati konfini ċar tas-sistema biex jiġu kkjarifikati d-differenzi bejn l-
valuri tal-enerġija kkalkulati u l-valuri tal-enerġija li jistgħu jinqraw mill-arloġġ.

Emenda 456
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta titkejjel il-prestazzjoni enerġetika 
tal-użu tal-elettriċità f'bini, il-fattur tal-
konverżjoni minn enerġija finali għal dik 
primarja għandu jqis il-medja weighted 
ta' kull sena tat-taħlita tal-fjuwil tal-
elettriċità approprjat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tevita r-riskju tal-bdil tal-prestazzjoni enerġetika ta' bini billi 
sempliċement jinbidel il-fornitur tal-elettriċità. L-effiċjenza fil-ġenerazzjoni tal-elettriċità, fil-
fatt, tvarja skont il-fjuwil u t-teknoloġija użati.
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Emenda 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini għandha tqis l-
istandards Ewropej.

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini għandha tkun 
standard uniku Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla hi li jiġi żgurat li l-istandards Ewropej ikunu meqjusa u applikati b'mod effettiv.

Emenda 458
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini għandha tqis l-
istandards Ewropej.

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini għandha tkun 
armonizzata f'livell Ewropew..

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġija tal-kalkolu għandha tkun l-istess mal-Komunità kollha.
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Emenda 459
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini għandha tqis l-
istandards Ewropej.

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

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.

Emenda 460
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini għandha tqis l-
istandards Ewropej.

Il-metodoloġija tal-kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija 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 
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komuni u vinkolanti għall-Istati Membri kollha għandha tkun ibbażata fuq dawn l-istandards, 
li għandhom jippermettu armonizzazzjoni Ewropea reali.

Emenda 461
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-  karatteristiċi termali attwali li ġejjin
tal-bini inklużi t-taqsimiet interni tiegħu

(a) il-karatteristiċi termali ġenerali li ġejjin 
tal-bini inklużi t-taqsimiet interni tiegħu

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-konsumatur mhuwiex il-konsum tal-enerġija primarja li jgħodd, iżda l-konsum tal-
enerġija finali: din hija l-unika figura li jista’ jaqra minn fuq il-miter tieghu, u għal dan il-
għan huwa irrilevanti jekk, pereżempju, l-elettriku kienx prodott minn sorsi ta’ enerġija li 
jiġġeddu jew minn sorsi nukleari. Dan jgħodd ukoll għall-gass naturali, li jista’ jiġi prodott 
ukoll mill-iskart. Barra dan, id-direttiva għandha x'taqsam mal-prestazzjoni enerġetika tal-
bini u mhux mal-emissjonijiet tad-dijossidju tal-karbonju, li jiddependu wkoll b'mod 
sinifikanti mit-taħlita tas sorsi tal-enerġija. Biex jitqiesu l-karatteristiċi termiċi reali jrid ikun 
hemm spezzjoni tal-bini b'reqqa u għaldaqstant sproporzjonata.

Emenda 462
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) iżolament; ii) sistemi ta' izolament;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi ta' iżolament b'mod totali jiddeterminaw il-karatteristiċi termiċi reali tal-bini. Jekk 
is-sistemi ta' iżolament huma definiti fl-Artikolu 2, għandu jsir użu minn din it-terminoloġija li 
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tkopri l-pontijiet termiċi.

Emenda 463
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) iżolament; (ii) iżolament; kif miksub mill-materjali 
bl-iktar konduttività termika baxxa 
disponibbli

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tekniki ta' iżolament huma element kruċjali biex tiġi determinata l-effikaċja enerġetika ta' 
bini. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-valur tal-iżolament tal-fowms iżolanti 
disponibbli fis-suq li l-iktar jagħtu prestazzjoni tajba meta jkunu qed jistabilixxu l-obbjettivi 
tal-effiċjenza enerġetika għall-bini.

Emenda 464
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) pontijiet termali; imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi ta' iżolament b'mod totali jiddeterminaw il-karatteristiċi termiċi reali tal-bini. Jekk 
is-sistemi ta' iżolament huma definiti fl-Artikolu 2, għandu jsir użu minn din it-terminoloġija li 
tkopri l-pontijiet termiċi.
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Emenda 465
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) installazzjonijiet tal-arja kondizzjonata; (c) installazzjonijiet tal-arja kondizzjonata,
inklużi sistemi li jkessħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi kkalkulata l-prestazzjoni enerġetika tal-bini, huwa importanti li tiġi kkunsidrata l-
interazzjoni bejn is-sistemi li jkessħu, li jsaħħnu u ta' ventilazzjoni. Pereżempju sistemi li 
jinkludu mekkaniżmi għall-irkupru tas-sħana jistgħu jikkontribwixxu għal użu iktar effiċjenti 
tal-enerġija. Pereżempju s-sħana li tiġi estratta minn kamra waħda waqt it-tiksiħ tagħha tista' 
tiġi użata biex tissaħħan kamra oħra. Barra dan l-iskambju tas-sħana jista' jsir bejn l-arja li 
tkun dieħla u dik li tkun ħierġa permezz tal-ventilazzjoni għall-irkupru tas-sħana, li jnaqqas l-
użu enerġetiku ta' sistema li tkessaħ jew issaħħan. Barra dan il-kontroll adegwat ta' zona 
jista' jikkontribwixxi għall-iffrankar tal-enerġija fuq it-tisħin jew tiksiħ ta' spazju.

Emenda 466
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) installazzjonijiet ta' dawl fissi (l-aktar 
fis-settur mhux residenzjali);

(e) installazzjonijiet ta' dawl fissi; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata l-interpretazzjoni individwali, it-test tal-Anness għandu jkun iktar ristrett.
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Emenda 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) installazzjonijiet ta' dawl fissi (l-aktar 
fis-settur mhux residenzjali);

(e) sistemi ta' dawl fissi karaterizzati minn 
disinn ta' dawl li jqis il-livelli xierqa ta' 
dawl għall-funzjonijiet li jiġu eżegwiti fil-
livell tal-kamra, il-preżenza ta' persuni, 
id-disponibilità tal-livell xieraq ta' dawl 
naturali, l-adozzjoni flessibbli ta' livelli 
tad-dawl li jirrispettaw id-differenzi fil-
funzjonijiet u jekk l-installazzjoni hijiex 
għas-settur mhux residenzjali jew dak 
residenzjali.   

Or. en

Emenda 468
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) installazzjonijiet ta' dawl fissi (l-aktar 
fis-settur mhux residenzjali);

(e) installazzjonijiet ta' dawl fissi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata l-interpretazzjoni individwali, it-test tal-Anness għandu jkun iktar ristrett.
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Emenda 469
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 3 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) kull interazzjoni bejn (b), (c) u (d) 
inkluż l-irkupru tas-sħana.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi kkalkulata l-prestazzjoni enerġetika tal-bini, huwa importanti li tiġi kkunsidrata l-
interazzjoni bejn is-sistemi li jkessħu, li jsaħħnu u ta' ventilazzjoni. Pereżempju sistemi li 
jinkludu mekkaniżmi għall-irkupru tas-sħana jistgħu jikkontribwixxu għal użu iktar effiċjenti 
tal-enerġija. Pereżempju s-sħana li tiġi estratta minn kamra wahda waqt it-tiksiħ tagħha tista' 
tiġi użata biex tissaħħan kamra oħra. Barra dan l-iskambju tas-sħana jista' jsir bejn l-arja li 
tkun dieħla u dik li tkun ħierġa permezz tal-ventilazzjoni għall-irkupru tas-sħana, li jnaqqas l-
użu enerġetiku ta' sistema li tkessaħ jew issaħħan. Barra dan il-kontroll adegwat ta' zona 
jista' jikkontribwixxi għall-iffrankar tal-enerġija fuq it-tisħin jew tiksiħ ta' spazju.

Emenda 470
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 4 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-irkupru tas-sħana;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi kkalkulata l-prestazzjoni enerġetika tal-bini, huwa importanti li tiġi kkunsidrata l-
interazzjoni bejn is-sistemi li jkessħu, li jsaħħnu u ta' ventilazzjoni. Pereżempju sistemi li 
jinkludu mekkaniżmi għall-irkupru tas-sħana jistgħu jikkontribwixxu għal użu iktar effiċjenti 
tal-enerġija. Pereżempju s-sħana li tiġi estratta minn kamra waħda waqt it-tiksiħ tagħha tista' 
tiġi użata biex tissaħħan kamra oħra. Barra dan l-iskambju tas-sħana jista' jsir bejn l-arja li 
tkun dieħla u dik li tkun ħierġa permezz tal-ventilazzjoni għall-irkupru tas-sħana, li jnaqqas l-
użu enerġetiku ta' sistema li tkessaħ jew issaħħan. Barra dan il-kontroll adegwat ta' zona 
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jista' jikkontribwixxi għall-iffrankar tal-enerġija fuq it-tisħin jew tiksiħ ta' spazju.

Emenda 471
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 4 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) kontroll ta' zona;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi kkalkulata l-prestazzjoni enerġetika tal-bini, huwa importanti li tiġi kkunsidrata l-
interazzjoni bejn is-sistemi li jkessħu, li jsaħħnu u ta' ventilazzjoni. Pereżempju sistemi li 
jinkludu mekkaniżmi għall-irkupru tas-sħana jistgħu jikkontribwixxu għal użu iktar effiċjenti 
tal-enerġija. Pereżempju s-sħana li tiġi estratta minn kamra waħda waqt it-tiksiħ tagħha tista' 
tiġi użata biex tissaħħan kamra oħra. Barra dan l-iskambju tas-sħana jista' jsir bejn l-arja li 
tkun dieħla u dik li tkun ħierġa permezz tal-ventilazzjoni għall-irkupru tas-sħana, li jnaqqas l-
użu enerġetiku ta' sistema li tkessaħ jew issaħħan. Barra dan il-kontroll adegwat ta' zona 
jista' jikkontribwixxi għall-iffrankar tal-enerġija fuq it-tisħin jew tiksiħ ta' spazju.

Emenda 472
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 5 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) bini fejn jingħataw servizzi bl-ingrossa 
u bl-imnut;

(h) ċentri kummerċjali u proprjetà tal-
bejgħ bl-imnut

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Bini fejn jingħataw servizzi bl-ingrossa u bl-imnut' hija kategorija wiesgħa wisq minħabba li 
din kieku tkun tinkludi ċentri ta' loġistika, ħwienet awtonomi, ċentri kummerċjali u bini ta' użu 
kummerċjali mħallat, li kull wieħed minn dawn it-tipi huwa uniku f'termini tal-bżonnijiet 
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enerġetiċi tiegħu.

Emenda 473
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 5 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) bini fejn jingħataw servizzi bl-ingrossa 
u bl-imnut;

(h) ċentri kummerċjali u proprjetà tal-
bejgħ bl-imnut

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Bini fejn jingħataw servizzi bl-ingrossa u bl-imnut' hija kategorija wiesgħa wisq minħabba li 
din kieku tkun tinkludi ċentri ta' loġistika, ħwienet awtonomi, ċentri kummerċjali u bini ta' użu 
kummerċjali mħallat, li kull wieħed minn dawn it-tipi huwa uniku f'termini tal-bżonnijiet 
enerġetiċi tiegħu.

Emenda 474
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 5 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) bini tal-bejgħ bl-ingrossa u l-
loġistika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Bini fejn jingħataw servizzi bl-ingrossa u bl-imnut' hija kategorija wiesgħa wisq minħabba li 
din kieku tkun tinkludi ċentri ta' loġistika, ħwienet awtonomi, ċentri kummerċjali u bini ta' użu 
kummerċjali mħallat, li kull wieħed minn dawn it-tipi huwa uniku f'termini tal-bżonnijiet 
enerġetiċi tiegħu.
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Emenda 475
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Anness I – punt 5 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) bini tal-bejgħ bl-ingrossa u l-
loġistika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Bini fejn jingħataw servizzi bl-ingrossa u bl-imnut' hija kategorija wiesgħa wisq minħabba li 
din kieku tkun tinkludi ċentri ta' loġistika, ħwienet awtonomi, ċentri kummerċjali u bini ta' użu 
kummerċjali mħallat, li kull wieħed minn dawn it-tipi huwa uniku f'termini tal-bżonnijiet 
enerġetiċi tiegħu.

Emenda 476
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sistema ta' kontroll ta' dan it-tip kieku jġib spiża għall-Istati Membri ta' biljuni ta' Euro, li 
jkunu sproporzjonati għal kollox minn mal-benefiċċji tagħha. Dan iqajjem dubji sinifikanti 
dwar jekk sistema ta' dan it-tip hijiex neċessarja, u għaldaqstant huwa dubjuż jekk tistax tiġi 
imposta.
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Emenda 477
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li tinħoloq sistema ta’ kontroll indipendenti, minbarra l-ispezzjonijiet u l-ħruġ ta' 
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. Ara l-emenda għall-Artikolu 17.

Emenda 478
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet jew l-entitajiet kompetenti 
li ġew delegati lihom responsabbiltajiet 
għall-implimentazzjoni tas-sistema ta’ 
kontroll indipendenti għandhom jagħmlu 
għażla aleatorja ta mill-inqas 0.5 % taċ-
ċertifikati kollha tal-prestazzjoni tal-
enerġija maħruġa kull sena u jgħadduhom 
minn verifika. Il-verifika għandha ssir fuq 
wieħed minn tliet livelli alternattivi indikati 
taħt u kull livell ta’ verifika għandu 
jitwettaq mill-inqas għal porzjon 
statistikament sinifikanti taċ-ċertifikati 
magħżula:

1. L-awtoritajiet jew l-entitajiet kompetenti 
li ġew delegati lihom responsabbiltajiet 
għall-implimentazzjoni tas-sistema ta’ 
kontroll indipendenti għandhom jagħmlu 
għażla kif jiġi jiġi ta' mill-inqas 0.5 % taċ-
ċertifikati kollha tal-prestazzjoni tal-
enerġija maħruġa kull sena minn kull 
espert u jgħadduhom minn verifika. Jekk 
espert indipendenti joħroġ ftit ċertifikati 
biss, l-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti 
għandhom jagħmlu għażla kif jiġi jiġi ta' 
mill-inqas ċertifikat wieħed u dan ikun 
suġġett għall-verifika. Il-verifika 
għandha ssir fuq wieħed minn tliet livelli 
alternattivi indikati taħt u kull livell ta’ 
verifika għandu jitwettaq mill-inqas 
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għal porzjon statistikament sinifikanti 
taċ-ċertifikati magħżula:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' kontroll indipendenti biex tikkontrolla l-validità u l-kwalità taċ-ċertifikati u r-
rapporti tal-ispezzjonijiet għandhom ikunu msaħħa billi jiġi żgurat li x-xogħol ta' kull espert 
jiġi kontrollat regolarment. Fil-każ ta' irregolaritajiet, it-tieni livell ta' kontroll, flimkien mal-
impożizzjoni tas-sanzjonijiet fuq l-esperti li jkollhom tort, iservi ta' deterrent għall-
infrazzjonijiet fuq ir-regoli tal-kwalità taċ-ċertifikati u tar-rapporti tal-ispezzjoni.

Emenda 479
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-kontrolli juru n-nuqqas ta' 
konformità, l-awtoritajiet jew il-korpi 
kompetenti għandhom jagħmlu għażla kif 
jiġi jiġi ta' ħames ċertifikati oħra li jkunu 
maħruġa mill-istess espert u dawn ikunu 
suġġetti għall-verifika. L-awtoritajiet jew 
il-korpi kompetenti għandhom jimponu 
penali fuq l-espert jekk il-kontrolli 
miżjuda juru n-nuqqas ta' konformità; il-
ksur l-iktar serju jista' jkun ikkastigat bit-
teħid tal-akkreditazzjoni tal-espert.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' kontroll indipendenti biex tikkontrolla l-validità u l-kwalità taċ-ċertifikati u r-
rapporti tal-ispezzjonijiet għandhom ikunu msaħħa billi jiġi żgurat li x-xogħol ta' kull espert 
jiġi kontrollat regolarment. Fil-każ ta' irregolaritajiet, it-tieni livell ta' kontroll, flimkien mal-
impożizzjoni tas-sanzjonijiet fuq l-esperti li jkollhom tort, iservi ta' deterrent għall-
infrazzjonijiet fuq ir-regoli tal-kwalità taċ-ċertifikati u tar-rapporti tal-ispezzjoni.
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Emenda 480
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet jew l-entitajiet kompetenti 
li ġew delegati lilhom responsabbiltajiet 
għall-implimentazzjoni tas-sistema ta’ 
kontroll indipendenti għandhom jagħmlu 
għażla aleatorja ta’ mill-inqas 0.1 % tar-
rapporti kollha tal-ispezzjoni maħruġa kull 
sena u jgħadduhom minn verifika. Il-
verifika għandha ssir fuq wieħed minn tliet 
livelli alternattivi indikati taħt u kull livell 
ta’ verifika għandu jitwettaq mill-inqas 
għal porzjoni statistikament sinifikanti tar-
rapporti tal-ispezzjoni magħżula.

2. L-awtoritajiet jew l-entitajiet kompetenti 
li ġew delegati lilhom responsabbiltajiet 
għall-implimentazzjoni tas-sistema ta’ 
kontroll indipendenti għandhom jagħmlu 
għażla kif jiġi jiġi ta’ mill-inqas 0.1 % tar-
rapporti kollha tal-ispezzjoni maħruġa kull 
sena minn kull espert u jgħadduhom minn 
verifika. Jekk espert indipendenti joħroġ 
numru żgħir ta' rapporti ta' spezzjoni, l-
awtoritajiet jew il-korpi kompetenti 
għandhom jagħmlu għażla kif jiġi jiġi ta' 
mill-inqas rapport ta' spezzjoni wieħed u 
jerġgħu jressquh għall-verifika. Il-verifika 
għandha ssir fuq wieħed minn tliet livelli 
alternattivi indikati taħt u kull livell ta’ 
verifika għandu jitwettaq mill-inqas għal 
porzjoni statistikament sinifikanti tar-
rapporti tal-ispezzjoni magħżula.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' kontroll indipendenti biex tikkontrolla l-validità u l-kwalità taċ-ċertifikati u r-
rapporti tal-ispezzjonijiet għandhom ikunu msaħħa billi jiġi żgurat li x-xogħol ta' kull espert 
jiġi kontrollat regolarment. Fil-każ ta' irregolaritajiet, it-tieni livell ta' kontroll, flimkien mal-
impożizzjoni tas-sanzjonijiet fuq l-esperti li jkollhom tort, iservi ta' deterrent għall-
infrazzjonijiet fuq ir-regoli tal-kwalità taċ-ċertifikati u tar-rapporti tal-ispezzjoni.
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Emenda 481
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness II – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-kontrolli juru n-nuqqas ta' 
konformità, l-awtoritajiet jew il-korpi 
kompetenti għandhom jagħmlu għażla kif 
jiġi jiġi ta' ħames rapporti ta' spezzjoni 
oħra li jkunu maħruġa mill-istess espert u 
dawn ikunu suġġetti għall-verifika L-
awtoritajiet jew il-korpi kompetenti 
għandhom jimponu penali fuq l-espert 
jekk il-kontrolli miżjuda juru n-nuqqas ta' 
konformità; il-ksur l-iktar serju jista' jkun 
ikkastigat bit-teħid tal-akkreditazzjoni tal-
espert

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' kontroll indipendenti biex tikkontrolla l-validità u l-kwalità taċ-ċertifikati u r-
rapporti tal-ispezzjonijiet għandhom ikunu msaħħa billi jiġi żgurat li x-xogħol ta' kull espert 
jiġi kontrollat regolarment. Fil-każ ta' irregolaritajiet, it-tieni livell ta' kontroll, flimkien mal-
impożizzjoni tas-sanzjonijiet fuq l-esperti li jkollhom tort, iservi ta' deterrent għall-
infrazzjonijiet fuq ir-regoli tal-kwalità taċ-ċertifikati u tar-rapporti tal-ispezzjoni.

Emenda 482
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Anness III a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IIIa
L-istabbiliment ta' rekwiżiti minimi ta' 

prestazzjoni ottimali f'konfront mal-ispiża
Biex jagħmlu dawn il-kalkoli, l-Istati 
Membri għandhom:
- jiddefinixxu binjiet ta' referenza li huma 
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karatterizzati mill-funzjonalità u mill-lok 
ġeografiku tagħhom kif ukoll 
rappreżentattivi ta' dawn, inklużi l-
kondizzjonijiet klimatiċi ta' ġewwa u ta' 
barra. Il-binjiet ta' referenza għandhom 
ikopru binjiet residenzjali u 
nonresidenzjali, kemm ġodda kif ukoll 
eżistenti;
- jiddefinixxu pakketti tekniċi (per 
eżempju,  l-iżolament tal-għeluq estern ta' 
bini jew ta' partijiet minnu jew ta' sistemi 
ta' bini tekniku iktar enerġetikament 
effiċjenti) jew ta' miżuri ta' effiċjenza 
enerġetika u tal-forniment tal-enerġija li 
għad iridu jiġu evalwati;
- jevalwaw l-enerġija provduta, l-enerġija 
primarja użata u l-emissjonijiet tas-CO2 
tal-binjiet ta' referenza (inklużi l-pakketti 
tekniċi applikati);
- jevalwaw l-ispejjeż ta' investiment 
relatati mal-enerġija, l-ispejjeż tal-
enerġija u spejjeż amministrattivi oħra li 
jikkorrispondu mal-pakketti tekniċi 
applikati għall-binjiet ta' referenza.
Billi jiġu kkalkulati l-ispejjeż għaċ-ċiklu 
ta' ħajja ta' bini fuq il-bażi tal-pakketti 
tekniċi ta' miżuri applikati għal bini ta' 
referenza u t-tqegħid ta' dawn f'relazzjoni 
mal-prestazzjoni enerġetika u tal-
emissjonijiet tas-CO2, l-effiċjenza fil-
konfront tal-ispejjeż ta' livelli differenti ta' 
rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni 
enerġetika għandha tiġi evalwata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ attwali biex tiġi żviluppata metodoloġija rispettiva sal-31 ta' Diċembru 2010 tidher 
li mhix xierqa minħabba li d-direttiva nnifisha għandha tidħol fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru 
2010. Din il-metodoloġija biex jinkisbu l-livelli ottimali f'konfront mal-ispiża għandha tkun 
determinata qabel l-adozzjoni tad-direttiva mill-Kunsill u mill-Parlament direttament fid-
direttiva (Anness). Din il-metodoloġija għandha tuża standards Ewropej li jeżistu (CEN).
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Emenda 483
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness III a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IIIa
L-istabbiliment ta' rekwiżiti minimi ta' 

prestazzjoni ottimali f'konfront mal-ispiża
Biex jagħmlu dawn il-kalkoli, l-Istati 
Membri għandhom:
- jiddefinixxu binjiet ta' referenza li huma 
karatterizzati mill-funzjonalità u mill-lok 
ġeografiku tagħhom kif ukoll 
rappreżentattivi ta' dawn, inklużi l-
kondizzjonijiet klimatiċi ta' ġewwa u ta' 
barra. Il-binjiet ta' referenza għandhom 
ikopru binjiet residenzjali u 
nonresidenzjali, kemm ġodda kif ukoll 
eżistenti;
- jiddefinixxu pakketti tekniċi (pereżempju 
l-iżolament tal-għeluq estern ta' bini jew 
ta' partijiet minnu jew ta' sistemi ta' bini 
tekniku iktar enerġetikament effiċjenti) 
jew ta' miżuri ta' effiċjenza enerġetika u 
tal-forniment tal-enerġija li għad iridu 
jiġu evalwati;
- jevalwaw l-enerġija provduta, l-enerġija 
primarja użata u l-emissjonijiet tas-CO2 
tal-binjiet ta' referenza (inklużi l-pakketti 
tekniċi applikati);
- jevalwaw l-ispejjeż ta' investiment 
relatati mal-enerġija, l-ispejjeż tal-
enerġija u spejjeż amministrattivi oħra li 
jikkorrispondu mal-pakketti tekniċi 
applikati għall-binjiet ta' referenza.
Billi jiġu kkalkulati l-ispejjeż għaċ-ċiklu 
ta' ħajja ta' bini fuq il-bażi tal-pakketti 
tekniċi ta' miżuri applikati għal bini ta' 
referenza u t-tqegħid ta' dawn f'relazzjoni 
mal-prestazzjoni enerġetika u tal-
emissjonijiet tas-CO2, l-effiċjenza fil-
konfront tal-ispejjeż ta' livelli differenti ta' 
rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni 
enerġetika għandha tiġi evalwata.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ attwali biex tiġi żviluppata metodoloġija rispettiva sal-31 ta' Diċembru 2010 tidher 
li mhix xierqa minħabba li d-direttiva nnifisha għandha tidħol fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru 
2010. Din il-metodoloġija biex jinkisbu l-livelli ottimali f'konfront mal-ispiża għandha tkun 
determinata qabel l-adozzjoni tad-direttiva mill-Kunsill u mill-Parlament direttament fid-
direttiva (Anness). Din il-metodoloġija għandha tuża standards Ewropej li jeżistu (CEN).

Emenda 484
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Anness IV a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IVa
Strumenti finanzjarji għat-titjib tal-

prestazzjoni tal-enerġija tal-bini
L-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:
(a) tnaqqis fil-VAT għall-iffrankar tal-
enerġija, il-prestazzjoni għolja tal-
enerġija u l-prodotti u s-servizzi tal-
enerġija rinnovabbli u servizzi li jinkludu 
t-tisħin u t-tiksiħ distrettwali; 
(b) tnaqqis ieħor fit-taxxa fuq prodotti u 
servizzi li jiffrankaw l-enerġija jew bini 
enerġetikament effiċjenti, inkluż it-
tnaqqis fiskali fuq id-dħul jew it-taxxi fuq 
il-propjetà;
(c) sussidji diretti;

(d) skemi ta’ self sussidjati jew self 
b’interessi baxxi;
(e) skemi ta' għotjiet; 

(f) skemi ta’ garanziji fuq is-self;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tar-rapporteur għal anness ġdid hija milqugħa, imma il-punt (a) għandu jiġi 
mwessa' biex jinkludi t-tisħin u t-tiksiħ distrettwali.  It-tisħin u t-tiksiħ distrettwali għandhom 
irwol importanti fl-iżvikupp ta' bini enerġetikament effiċjenti.

Emenda 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Anness IV a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IVa
Strumenti finanzjarji għat-titjib tal-

prestazzjoni tal-enerġija tal-bini
1. Biex jappoġġjaw it-titjib fil-prestazzjoni 
enerġetika tal-bini, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw tnejn jew iktar 
mill-istrumenti finanzjarji li ġejjin:
(a) tnaqqis fil-VAT għall-iffrankar tal-
enerġija, il-prestazzjoni għolja tal-
enerġija u l-prodotti u s-servizzi tal-
enerġija rinnovabbli;
(b) tnaqqis ieħor fit-taxxa fuq prodotti u 
servizzi li jiffrankaw l-enerġija jew bini 
enerġetikament effiċjenti, inkluż it-
tnaqqis fiskali fuq id-dħul jew it-taxxi fuq 
il-propjetà;
(c) sussidji diretti;
(d) skemi ta’ self sussidjati jew self 
b’interessi baxxi;
(e) skemi ta' għotjiet;
(f) skemi ta’ garanziji fuq is-self;
(g) rekwiżiti fuq jew ftehimiet mal-
fornituri tal-enerġija biex joffru għajnuna 
finanzjarja lill-kategoriji kollha tal-
konsumatur, inkluż l-Għoti ta’ Kuntratti
għar-Rendiment fil-Prestazzjoni tal-
Enerġija.
(h) kull strument finanzjarju jew fiskali 
ieħor li waħdu jew flimkien ma' miżuri 
oħrajn jilħaq l-istandards ta' kwalifiki tal-
paragrafu 2.
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2. Inċentivi finanzjarji jew fiskali li ssir 
referenza għalihom fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu, fir-rigward tal-iskop ta' 
din id-Direttiva, suffiċjenti, effettivi, 
trasparenti u nondiskriminatorji, 
jappoġġjaw l-eżekuzzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat 
dwar il-prestazzjoni enerġetika, u 
għandhom b'mod partikolari jippruvaw 
jinkoraġġixxu titjib kbir tal-prestazzjoni 
enerġetika ta' bini fejn it-titjib ma kienx 
ikun ekonomikament vijabbli mod ieħor.
3. L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw fil-pjanijiet ta' azzjoni 
nazzjonali dwar l-effiċjenza enerġetika 
tagħhom dwar l-istrumenti u mekkaniżmi 
finanzjarji introdotti taħt il-paragrafu 1, 
inkluż evalwazzjoni preliminarja ta' kif il-
kriterji ta' kwalità fil-paragrafu 2 
jintlaħqu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' appoġġ finanzjarju kbir biex jinkiseb il-potenzjal sħiħ ta' din ir-
riformulazzjoni. Element wieħed mil-lista tal-għodod proposti mir-rapporteur mhux se jkunu 
biżżejjed jekk nixtiequ li jkun hemm progress reali mal-oqsma kollha; fl-istess waqt, l-Istati 
Membri għandhom ikunu ħielsa li jiżviluppaw mekkaniżmi u strumenti finanzjarji li huma l-
iktar xierqa għalihom, taħt skrutinju strett tal-Kummissjoni.
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