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Emenda 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li r-
rekwiżiti tal-  prestazzjoni minima ta’ l-
enerġija għall-bini jiġu ffissati bil-għan li 
jaslu għal livelli ta’ spiża ottimali  u jkunu 
kkalkulati skont  il-metodoloġija 
msemmija fl-Artikolu 3.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li r-
rekwiżiti tal-prestazzjoni minima ta’ l-
enerġija għall-bini eżistenti u għal 
komponenti u sistemi tekniċi ta' bini u 
partijiet minnu jiġu ffissati biex mill-inqas 
jinkisbu livelli ta’ spiża ottimali u jkunu 
kkalkulati skont il-metodoloġija msemmija 
fl-Artikolu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni tal-enerġija għal komponenti u sistemi tekniċi ta' bini u 
partijiet minnu għandhom jitwaqqfu, minbarra standards għall-bini b'mod ġenerali.

Emenda 207
Paul Rübig, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li r-
rekwiżiti tal-prestazzjoni minima ta’ l-
enerġija għall-bini jiġu ffissati bil-għan li 
jaslu għal livelli ta’ spiża ottimali  u jkunu 
kkalkulati skont  il-metodoloġija 
msemmija fl-Artikolu 3.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li r-
rekwiżiti tal- prestazzjoni minima ta’ l-
enerġija għall-bini jiġu ffissati bil-għan li 
jaslu għal livelli ta’ spiża ottimali  u jkunu 
kkalkulati skont  il-metodoloġija 
armonizzata msemmija fl-Artikolu 3. 

Or. en
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Emenda 208
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li r-
rekwiżiti tal-  prestazzjoni minima ta’ l-
enerġija għall-bini jiġu ffissati bil-għan li 
jaslu għal livelli ta’ spiża ottimali u jkunu
kkalkulati skont il-metodoloġija msemmija 
fl-Artikolu 3.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li r-
rekwiżiti tal-prestazzjoni minima ta’ l-
enerġija għall-bini jiġu ffissati u kkalkulati 
skont il-metodoloġija msemmija fl-
Artikolu 3.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kostruzzjoni ta' bini li l-emissjonijiet ta' CO2 u l-konsum primarju ta' enerġija tiegħu huma 
baxxi jew ma jeżistux, u li għalhekk tmur sew lil hinn mill-istandards minimi li għandhom jiġu 
stipulati mill-Istati Membri, għandhom ikunu kwsitjoni volontarja. Għalhekk, l-Istati Membri 
ma jistgħux huma nnifishom jagħtu kompiti biex jiżguraw li sal-2020, bini bħal dan joħloq 
parti fissa mill-istokkijiet ġenerali tal-bini. Jidher li l-arranġamenti proposti fl-Artikolu 9(5) 
jirrappreżentaw l-ewwel pass lejn l-introduzzjoni ta' rekwiżiti speċifiċi tal-UE rigward djar 
b'użu baxx jew ineżistenti ta' enerġija (sussidjarjetà).

Emenda 209
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li r-
rekwiżiti tal- prestazzjoni minima ta’ l-
enerġija għall-bini jiġu ffissati bil-għan li 
jaslu għal livelli ta’ spiża ottimali  u jkunu 
kkalkulati skont  il-metodoloġija 
msemmija fl-Artikolu 3.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li r-
rekwiżiti tal- prestazzjoni minima ta’ l-
enerġija għall-bini jiġu ffissati għal 
perjodu ta' żmien ta' mill-inqas 10 snin 
bil-quddiem, bi previżjonijiet sabiex 
jissaħħu tali rekwiżiti f'intervalli ta' 
sentejn, u huma ffissati biex jinkisbu
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livelli minimi ta’ spiża ottimali  u jkunu 
kkalkulati skont  il-metodoloġija 
msemmija fl-Artikolu 3

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi r-rekwiżiti ta' prestazzjoni jiġu dejjem iffissati għal mill-inqas 10 snin, inkluż tisħiħ ċar 
kull sentejn, l-Istati Membri jipprovdu inċentivi affidabbli għall-innovazzjoni: Is-settur tal-
kostruzzjoni jaf liema rekwiżiti se jkunu ffissati fil-futur u jista' jiżviluppa l-ġenerazzjoni li 
jmiss ta' bini bi prestazzjoni għolja. Il-livelli ta' spiża ottimali għandhom jitqiesu bħala 
minimu u mhux bħala xi ħaġa vaga.

Emenda 210
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li r-
rekwiżiti tal- prestazzjoni minima ta’ l-
enerġija għall-bini jiġu ffissati bil-għan li 
jaslu għal livelli ta’ spiża ottimali  u jkunu 
kkalkulati skont  il-metodoloġija 
msemmija fl-Artikolu 3.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li r-
rekwiżiti tal- prestazzjoni minima ta’ l-
enerġija għall-bini jiġu ffissati sabiex mill-
inqas jinkisbu livelli ta’ spiża ottimali  u 
jkunu kkalkulati skont  il-metodoloġija 
msemmija fl-Artikolu 3.

Or. en

Emenda 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
jistgħu jiddifferenzjaw bejn kategoriji ta’ 
bini ġdid u bini eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
jistgħu jiddifferenzjaw bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.
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Or. en

Emenda 212
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
jistgħu jiddifferenzjaw bejn kategoriji ta’ 
bini ġdid u bini eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
jistgħu jiddifferenzjaw bejn kategoriji ta’ 
bini ġdid u bini eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw konsistenza mal-liġi 
Komunitarja eżistenti.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Biċċiet oħra tal-liġi Komunitarja, bħad-Direttiva dwar il-Prodotti għall-Kostruzzjoni, li 
jintroduċu soluzzjonijiet marbuta mad-diżinn aħdar, mas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli, mat-
tagħmir tal-gass eċċ, jistabbilixxu rekwiżiti għal sistemi tekniċi użati fil-bini, inklużi rekwiżiti 
relatati mal-prestazzjoni tal-enerġija. Din l-emenda tiżgura l-konsistenza tal-leġiżlazzjoni u l-
integrazzjoni effettiva tas-suq uniku.

Emenda 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
jistgħu jiddifferenzjaw bejn kategoriji ta’ 
bini ġdid u bini eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
jistgħu jiddifferenzjaw bejn kategoriji ta’ 
bini ġdid u bini eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini. Huma għandhom 
jiżguraw li dawn ir-rekwiżiti jkunu 
konsistenti mal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
l-oħra applikabbli.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Leġiżlazzjoni Ewropea oħra, bħad-Direttiva dwar il-Prodotti għall-Kostruzzjoni, li 
timplimenta miżuri taħt id-diżinn ekoloġiku, il-promozzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u 
tagħmir tal-gass qed jistabbilixxu rekwiżiti għal sistemi tekniċi ta' bini, li jkopru wkoll 
rekwiżiti dwar il-prestazzjoni tal-enerġija. L-emenda qed tiżgura l-koerenza fost il-
leġiżlazzjoni u l-integrazzjoni prattika tas-suq uniku.

Emenda 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
jistgħu jiddifferenzjaw bejn kategoriji ta’ 
bini ġdid u bini eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
jistgħu jiddifferenzjaw bejn kategoriji ta’ 
bini ġdid u bini eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini, bi qbil mal-liġi 
Komunitarja fis-seħħ.

Or. it

Emenda 215
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
jistgħu jiddifferenzjaw bejn kategoriji ta’ 
bini ġdid u bini eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
għandhom jikkonsultaw awtoritajiet 
pubbliċi u partijiet oħra interessati u
jistgħu jiddifferenzjaw bejn kategoriji ta’ 
bini ġdid u bini eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-trasparenza u l-konsultazzjoni adegwata huma essenzjali għal tmexxija tas-settur pubbliku 
b'suċċess li qed tfittex li tilħaq ir-riformulazzjoni tad-Direttiva proposta.   Il-partijiet 
interessati għandhom għarfien dirett u l-għarfien espert neċessarji biex tiġi evalwata l-
fattibilità teknika ta' kwalunkwe miżura ppjanata u jistgħu joffru ideat dwar l-iżvilupp iktar 
effettiv u titjib fuq medda twila ta' żmien fil-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.

Emenda 216
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
jistgħu jiddifferenzjaw bejn kategoriji ta’ 
bini ġdid u bini eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
għandhom jikkonsultaw il-partijiet 
interessati rilevanti u jistgħu 
jiddifferenzjaw bejn kategoriji ta’ bini ġdid 
u bini eżistenti u bejn kategoriji differenti 
ta’ bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza u l-konsultazzjoni adegwata huma essenzjali.  Il-partijiet interessati għandhom 
għarfien dirett u l-għarfien espert neċessarji biex tiġi evalwata l-fattibilità teknika ta' 
kwalunkwe miżura ppjanata u jistgħu joffru ideat dwar l-iżvilupp iktar effettiv u titjib fuq 
medda twila ta' żmien fil-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.

Emenda 217
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
jistgħu jiddifferenzjaw bejn kategoriji ta’ 
bini ġdid u bini eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

Meta jiffissaw rekwiżiti, l-Istati Membri 
għandhom jiddifferenzjaw bejn kategoriji 
ta’ bini ġdid u bini eżistenti u bejn 
kategoriji differenti ta’ bini.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-Istati Membri jiddifferenzjaw bejn id-diversi tipi ta' bini meta jkunu qed 
jistabbilixxu l-istandards. Il-bini għandu varjetà wiesgħa ta' utilitajiet u bżonnijiet ta' 
enerġija ferm differenti, u għalhekk approċċ wieħed għal kollha ma jistax jaħdem.

Emenda 218
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 1 - subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proprjetarji tal-bini, l-operaturi u l-periti 
jkunu liberi li jagħżlu l-mezz ta' spiża 
ottimali sabiex jintlaħqu dawn ir-
rekwiżiti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti, huwa importanti li wieħed jiffoka fuq il-prestazzjoni totali tal-
enerġija tal-bini u mhux fuq soluzzjonijiet biss. L-Istati Membri jistgħu jippromwovu ċerti 
teknoloġiji, iżda mgħandhomx jimponuhom peress li dan jostakola l-għażla tal-konsumatur. 
Jekk ir-rekwiżiti jkunu wisq preskrittivi, dan jista' jkollu effetti negattivi għall-konsumaturi li 
jistgħu jipposponu l-investimenti tagħhom.

Emenda 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn ir-rekwiżiti għandhom iqisu l-
kundizzjonijiet klimatiċi interni, sabiex 
ikunu evitati effetti negattivi possibbli bħal 

Dawn ir-rekwiżiti għandhom iqisu l-
kundizzjonijiet klimatiċi interni, sabiex 
ikunu evitati effetti negattivi possibbli bħal 
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ventilazzjoni mhux adegwata, kif ukoll il-
kundizzjonijiet lokali u l-funzjoni ffissata u 
l-età tal-bini.

ventilazzjoni mhux adegwata, dawl 
naturali mhux adegwat, kif ukoll il-
kundizzjonijiet lokali u l-funzjoni ffissata u 
l-età tal-bini. 

Or. en

Emenda 220
Paul Rübig, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn ir-rekwiżiti għandhom iqisu l-
kundizzjonijiet klimatiċi interni, sabiex 
ikunu evitati effetti negattivi possibbli bħal 
ventilazzjoni mhux adegwata, kif ukoll il-
kundizzjonijiet lokali u l-funzjoni ffissata u 
l-età tal-bini.

Dawn ir-rekwiżiti għandhom iqisu l-
kundizzjonijiet klimatiċi interni 
(temperatura, umdità, kwalità tal-arja) u 
tad-dawl fuq ġewwa u fuq barra, sabiex 
ikunu evitati effetti negattivi possibbli bħal 
ventilazzjoni mhux adegwata, dawl 
naturali mhux adegwat, kif ukoll il-
kundizzjonijiet lokali u l-funzjoni ffissata u 
l-età tal-bini.

Or. en

Emenda 221
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikunu 
rreveduti f’intervalli regolari li ma 
għandhomx  ikunu itwal minn ħames snin 
u, jekk ikun hemm bżonn, għandhom jiġu
aġġornati sabiex jirriflettu progress tekniku 
fil-qasam tal-bini.

Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikunu 
rreveduti f’intervalli regolari li ma 
għandhomx  ikunu itwal minn ħames snin 
u għandhom jiġu  aġġornati sabiex 
jirriflettu progress tekniku fil-qasam tal-
bini.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini għandhom ikunu aġġornati lejn l-aħjar 
teknoloġiji u sistemi disponibbli.

Emenda 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bini u monumenti protetti uffiċjalment 
bħala parti minn ambjent ikklassifikat  jew 
minħabba l-mertu speċjali arkitettoniku jew
storiku tiegħu, fejn il-konformità mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  taltera b’mod inaċċettabli il-
karattru jew l-apparenza tiegħu;

(a) bini, inkluż dawk f'żoni rurali, u protett 
uffiċjalment minħabba l-interess storiku 
jew etnografiku tiegħu, bħala parti minn 
ambjent ikklassifikat  jew minħabba l-
mertu speċjali arkitettoniku, storiku jew 
estetiku tiegħu, fejn il-konformità mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  taltera b’mod inaċċettabli il-
karattru jew l-apparenza tiegħu; 

Or. en

Emenda 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bini u monumenti protetti uffiċjalment 
bħala parti minn ambjent ikklassifikat  jew 
minħabba l-mertu speċjali arkitettoniku 
jew storiku tiegħu, fejn il-konformità mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  taltera b’mod inaċċettabli il-
karattru jew l-apparenza tiegħu;

(a) bini u monumenti protetti uffiċjalment 
bħala parti minn ambjent ikklassifikat  jew 
minħabba l-mertu speċjali arkitettoniku 
jew storiku tiegħu, sakemm il-konformità 
ma' rekwiżit minimu speċifiku tal-
prestazzjoni tal-enerġija  taltera b’mod 
inaċċettabli il-karattru jew l-apparenza 
tiegħu;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Xi titjib fir-rigward tal-effiċjenza tal-enerġija jista' jsir f'bini storiku mingħajr ma jiġi 
affettwat negattivament il-karattru tal-bini.

Emenda 224
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2– punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) bini użat  bħala postijiet ta’ qima u 
għal attivitajiet reliġjużi;

imħassar

Or. en

Emenda 225
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2– punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) bini użat  bħala postijiet ta’ qima u 
għal attivitajiet reliġjużi;

imħassar

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Ma hemmx ġustifikazzjoni għall-fatt li l-Istati Membri jitħallew ma japplikawx ir-rekwiżiti 
msemmija fl-ewwel paragrafu għall-bini kollu użat bħala postijiet ta' qima u għal attivitajiet 
reliġjużi, għaliex dawn jistgħu jinkludu bini li fih jista' jkun teknikament possibbli li jiġu 
applikati dawn ir-rekwiżiti. Bini ta' valur storiku użat bħala postijiet ta' qima u għal 
attivitajiet reliġjużi huma diġà koperti mill-punt a.
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Emenda 226
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2– punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) bini użat  bħala postijiet ta’ qima u 
għal attivitajiet reliġjużi;

(b) postijiet ta' qima reliġjuża;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-test huwa wisq vag, u jagħti lok għal ħafna interpretazzjonijiet. Djar tat-talb, ċentri ta' 
pellegrinaġġ, swali ta' residenza u postijiet ta' għixien tal-istudenti fi stabbilimenti edukattivi 
denominazzjonali, preżbiterji u anke skejjel li jipprovdu lezzjonijiet ta' edukazzjoni reliġjuża 
kollha huma faċilitajiet użati għal attivitajiet reliġjużi fost affarijiet oħrajn. Bosta faċilitajiet 
bħal dawn jipprovdu gruppi reliġjużi u Knejjes b'mezz li jinqalgħu l-flus billi jinkrew postijiet 
għall-għixien għal lejl wieħed jew għal tul ta' żmien itwal, u minn din il-perspettiva, l-
eżenzjoni ma tidhirx li hi ġustifikata.

Emenda 227
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) bini temporanju għal perjodu pjanat 
ta’ sentejn jew anqas, siti industrijali, 
postijiet tax-xogħol u bini agrikolu mhux 
residenzjali b’domanda baxxa ta’ enerġija 
u bini agrikolu mhux residenzjali  li huma 
ta’ użu minn settur kopert minn ftehim 
settorjali dwar il-prestazzjoni tal--
enerġija;

imħassar

Or. en
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Emenda 228
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) bini temporanju għal perjodu pjanat ta’ 
sentejn jew anqas, siti industrijali, postijiet 
tax-xogħol u bini agrikolu mhux 
residenzjali b’domanda baxxa ta’ enerġija 
u bini agrikolu mhux residenzjali  li huma 
ta’ użu minn settur kopert minn ftehim 
settorjali dwar il-prestazzjoni tal--enerġija;

(c) bini temporanju għal perjodu pjanat ta’ 
sena jew anqas, siti industrijali, postijiet 
tax-xogħol u bini agrikolu mhux 
residenzjali b’domanda baxxa ta’ enerġija 
u bini agrikolu mhux residenzjali  li huma 
ta’ użu minn settur kopert minn ftehim 
settorjali dwar il-prestazzjoni tal--enerġija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma biss binjiet strettament temporanji li għandhom jiġu eżentati mill-istandards tal-
effiċjenza tal-enerġija.

Emenda 229
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) bini temporanju għal perjodu pjanat ta’ 
sentejn jew anqas, siti industrijali, postijiet 
tax-xogħol u bini agrikolu mhux 
residenzjali b’domanda baxxa ta’ enerġija 
u bini agrikolu mhux residenzjali  li huma 
ta’ użu minn settur kopert minn ftehim 
settorjali dwar il-prestazzjoni tal--enerġija;

(c) bini temporanju għal perjodu pjanat ta’ 
inqas minn sena, siti industrijali, postijiet 
tax-xogħol u bini agrikolu mhux 
residenzjali b’domanda baxxa ta’ enerġija 
u bini agrikolu mhux residenzjali  li huma 
ta’ użu minn settur kopert minn ftehim 
settorjali dwar il-prestazzjoni tal--enerġija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Huma biss binjiet bi żmien ta' użu ċar u qasir li għandhom jiġu eżentati mill-kriterji ta' 
prestazzjoni tal-enerġija.
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Emenda 230
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) bini residenzjali li huwa intiż sabiex 
jintuża għal inqas minn erba’ xhur ta’ 
matul is-sena;

imħassar

Or. en

Emenda 231
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) bini residenzjali li huwa intiż sabiex 
jintuża għal inqas minn erba’ xhur ta’ 
matul is-sena;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li mhuwiex possibbli li jiġi eskluż b'mod ċar li dawn l-erba' xhur jaqgħu taħt l-istaġjun 
ta' tisħin jew ta' tkessiħ, din id-dispożizzjoni hija assolutament kontroproduċenti.

Emenda 232
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) bini residenzjali li huwa intiż sabiex imħassar
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jintuża għal inqas minn erba’ xhur ta’ 
matul is-sena;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kategorija ta' bini residenzjali f'ħafna każijiet tuża ammont kbir ta' enerġija.

Emenda 233
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) bini residenzjali mibni qabel l-1980, 
saż-żmien meta jitwettqilhom tiġdid kbir.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Parti sinifikanti (u f'ċerti każijiet il-maġġoranza) tal-housing tal-awtoritajiet lokali fil-Polonja 
inbniet qabel l-1980. Il-bżonn li jinħarġu ċertifikati ta' prestazzjoni tal-enerġija għal bini bħal 
dan, irrispettivament minn kwalunkwe pjan ta' tiġdid, joħloq spejjeż sinifikanti għall-
awtoritajiet lokali u jikkomplika d-dħul f'appartamenti f'dawn il-binjiet. Dan jista' jgħamilha 
diffiċli għall-awtoritajiet lokali li jissodisfaw l-obbligu legali tagħhom illi jilħqu l-bżonnijiet 
lokali ta' housing.

Emenda 234
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dawn ir-rekwiżiti għandhom iqisu l-
kundizzjonijiet klimatiċi interni, sabiex 
ikunu evitati effetti negattivi possibbli 
bħal ventilazzjoni mhux adegwata, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet lokali u l-funzjoni 

imħassar
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ffissata u l-età tal-bini.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li tgħid li, l-iktar tard sal-2017, l-Istati Membri għandhom 
jintalbu li r-rekwiżiti minimi tagħhom fir-rigward tal-prestazzjoni ġenerali tal-enerġija tal-
bini jkunu konformi ma' ''livelli ta' spiża ottimali ta' rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni tal-
enerġija'' permezz ta' kalkolu bl-użu ta' metodoloġija obbligatorja uniformi tikkostitwixxi ksur 
tal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Jidher li mhemmx raġuni għaliex l-Istati Membri nnifishom ma jistgħux jiksbu b'mod adegwat 
l-għan tad-Direttiva tal-bini riformulata (billi jtejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini).

Emenda 235
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dawn ir-rekwiżiti għandhom iqisu l-
kundizzjonijiet klimatiċi interni, sabiex 
ikunu evitati effetti negattivi possibbli 
bħal ventilazzjoni mhux adegwata, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet lokali u l-funzjoni 
ffissata u l-età tal-bini.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kieku tidħol fis-seħħ, il-proposta tal-Kummissjoni tirrikjedi li, minn nofs l-2014 'il quddiem, 
ma jkunx jista' jkun hemm iktar finanzjament għall-modifiki neċessarji, pereżempju biex 
jinħoloq aċċess għall-bini ''migħajr ostakoli''. B'mod partikolari fid-dawl tal-popolazzjoni li 
bħalissa kull ma tmur dejjem qegħda tixjieħ, rekwiżit bħal dan mhuwiex sostenibbli u lanqas 
proporzjonat.
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Emenda 236
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mit-30 ta’ Ġunju 2014 l-Istati Membri 
m’għandhomx jagħtu inċentivi għall-
kostruzzjoni jew it-tibdil ta' bini jew 
partijiet minnu li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

3. L-Istati Membri m’għandhomx jagħtu 
inċentivi għall-kostruzzjoni jew it-tibdil ta' 
bini jew partijiet minnu li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija li jilħqu r-riżultati 
tal-kalkolu msemmi fl-Artikolu 5(2).

Or. en

Emenda 237
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mit-30 ta’ Ġunju 2014 l-Istati Membri 
m’għandhomx jagħtu inċentivi għall-
kostruzzjoni jew it-tibdil ta' bini jew 
partijiet minnu li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

3. Mit-30 ta’ Ġunju 2011 l-Istati Membri 
għandhom biss jagħtu inċentivi għall-
kostruzzjoni jew it-tibdil ta' bini jew 
partijiet minnu li jikkonformaw mill-inqas
mar-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija taħt l-Artikoli 5 jew 9.

Or. en

Emenda 238
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mit-30 ta’ Ġunju 2014 l-Istati Membri 3. Mit-30 ta’ Ġunju 2011 l-Istati Membri 
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m’għandhomx jagħtu inċentivi għall-
kostruzzjoni jew it-tibdil ta' bini jew 
partijiet minnu li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

m’għandhomx jagħtu inċentivi għall-
kostruzzjoni jew it-tibdil ta' bini jew 
partijiet minnu li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

Or. en

Emenda 239
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mit-30 ta’ Ġunju 2014 l-Istati Membri 
m’għandhomx jagħtu inċentivi għall-
kostruzzjoni jew it-tibdil ta' bini jew 
partijiet minnu li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

3. Mit-30 ta’ Ġunju 2014 l-Istati Membri 
m’għandhomx jagħtu inċentivi għall-
kostruzzjoni jew it-tibdil relatat mal-
enerġija ta' bini jew partijiet minnu li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija li jilħqu r-riżultati 
tal-kalkolu msemmi fl-Artikolu 5(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont it-termini tal-proposta, ikun biss possibbli li jingħata appoġġ għall-miżuri ta' tiġdid 
jekk dawk il-miżuri jittieħdu wkoll bil-għan li jintlaħqu l-istandards ta' effiċjenza tal-enerġija. 
Dan kieku jipperikola b'mod serju l-isforzi biex jinkisbu l-għanijiet leġittimi l-oħra, bħat-
tqegħid ta' bini eżistenti f'konformità mal-bżonnijiet tal-popolazzjoni li kull ma tmur dejjem 
tixjieħ. Il-proprjetarji pubbliċi jew privati li jixtiequ jirrinnovaw il-bini mhux se jkunu jistgħu 
jilħqu ma' dan ir-rekwiżit ġdid, u jista' jkun li ma jwettqux ix-xogħol ta' tibdil neċessarju, 
b'riżultat ta' dan.
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Emenda 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mit-30 ta’ Ġunju 2014 l-Istati Membri 
m’għandhomx jagħtu inċentivi għall-
kostruzzjoni jew it-tibdil ta' bini jew 
partijiet minnu li ma jikkonformawx mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

(3) Mit-30 ta’ Ġunju 2014 l-Istati Membri 
m’għandhomx jagħtu inċentivi għall-
kostruzzjoni ta' bini ġdid jew partijiet 
minnu li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija li 
jilħqu r-riżultati tal-kalkolu msemmi fl-
Artikolu 5(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inċentivi għat-tiġdid għandhom jinżammu peress li dan huwa l-qasam fejn hemm l-ikbar 
potenzjal għal titjib fl-effiċjenza.

Emenda 241
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mit-30 ta' Ġunju 2017, meta l-Istati 
Membri jirrevedu r-rekwiżiti minimi 
tagħhom tal-prestazzjoni tal-enerġija 
stipulati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, għandhom jiżguraw illi dawn ir-
rekwiżiti jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li tgħid li, l-iktar tard sal-2017, l-Istati Membri għandhom 
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jintalbu li r-rekwiżiti minimi tagħhom fir-rigward tal-prestazzjoni ġenerali tal-enerġija tal-
bini jkunu konformi ma' ''livelli ta' spiża ottimali ta' rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni tal-
enerġija'' permezz ta' kalkolu bl-użu ta' metodoloġija obbligatorja uniformi tikkostitwixxi ksur 
tal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Jidher li mhemmx raġuni għaliex l-Istati Membri nnifishom ma jistgħux jiksbu b'mod adegwat 
l-għan tad-Direttiva tal-bini riformulata (billi jtejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini).

Emenda 242
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mit-30 ta' Ġunju 2017, meta l-Istati 
Membri jirrevedu r-rekwiżiti minimi 
tagħhom tal-prestazzjoni tal-enerġija 
stipulati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, għandhom jiżguraw illi dawn ir-
rekwiżiti jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
r-rekwiżiti minimi tagħhom tal-
prestazzjoni tal-enerġija stipulati skont il-
paragrafu 1 jiġu kkalukulati f'livell ta' 
spiża ottimali billi jissodisfaw ir-rekwiżiti
mniżżla fl-Artikolu 5.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-metodi għall-kalkolu tar-rekwiżiti minimi ta' spiża ottimali diġà jeżistu f'xi Stati Membri. 
Għalihom, l-introduzzjoni ta' metodoloġija kumparattiva uniformi toħloq spejjeż 
amministrattivi sostanzjali, kieku jintalbu li jġibu l-metodi validi tagħhom ta' kalkolu 
f'konformità mal-metodoloġija kumparattiva stipulata sussegwentement mill-Kummissjoni. 
F'dan ir-rigward, mhuwiex ċar jekk approċċ armonizzat għat-titjib tal-prestazzjoni tal-
enerġija joffrix valur miżjud.

Emenda 243
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mit-30 ta' Ġunju 2017, meta l-Istati 4. Sat-30 ta' Ġunju 2013, l-Istati Membri 
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Membri jirrevedu r-rekwiżiti minimi 
tagħhom tal-prestazzjoni tal-enerġija 
stipulati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, għandhom jiżguraw illi dawn ir-
rekwiżiti jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

għandhom jistipulaw ir-rekwiżiti minimi 
tagħhom tal-prestazzjoni tal-enerġija skont 
il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, u skont l-
Artikolu 5. 

Or. en

Emenda 244
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mit-30 ta' Ġunju 2017, meta l-Istati
Membri jirrevedu r-rekwiżiti minimi 
tagħhom tal-prestazzjoni tal-enerġija 
stipulati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, għandhom jiżguraw illi dawn ir-
rekwiżiti jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

4. Sa mhux aktar tard mit-
30 ta' Ġunju 2014, l-Istati Membri 
għandhom jirrevedu r-rekwiżiti minimi 
tagħhom tal-prestazzjoni tal-enerġija 
stipulati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu u għandhom jiżguraw illi dawn ir-
rekwiżiti jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa f'konformità mal-Artikolu 9 u mal-proċedura kollha għall-kisba tal-ispiża ottimali.

Emenda 245
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mit-30 ta' Ġunju 2017, meta l-Istati 
Membri jirrevedu r-rekwiżiti minimi 
tagħhom tal-prestazzjoni tal-enerġija 
stipulati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-

4. Mit-30 ta' Ġunju 2014, l-Istati Membri 
għandhom jirrevedu r-rekwiżiti minimi 
tagħhom tal-prestazzjoni tal-enerġija 
stipulati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-
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Artikolu, għandhom jiżguraw illi dawn ir-
rekwiżiti jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

Artikolu u għandhom jiżguraw illi dawn ir-
rekwiżiti jilħqu r-riżultati tal-kalkolu 
msemmi fl-Artikolu 5(2).

Or. en

Emenda 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
sussidji u pariri tekniċi għall-bini jew iċ-
ċentri storiċi biex dawn jidħlu għal 
programmi speċifiċi ta' adattament għall-
effiċjenza tal-enerġija. 

Or. en

Emenda 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Is-sistemi għall-produzzjoni ta' 
enerġija u l-miżuri ta' iżolament f'ċentri 
storiċi għandhom ikunu soġġetti għal 
evalwazzjonijiet ta' impatt viżiv.

Or. en
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Emenda 248
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sal-31 ta’ Diċembru 2010 metodoloġija 
komparattiva għall-kalkolu tal-livelli ta’ 
spiża ottimali għar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
partijiet minnu. Il-metodoloġija 
komparattiva għandha tiddifferenzja bejn 
bini ġdid u eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sal-31 ta’ Diċembru 2010 metodoloġija 
komparattiva għall-kalkolu tal-livelli ta’ 
spiża ottimali għar-rekwiżiti tal-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
partijiet minnu. Il-metodoloġija 
komparattiva għandha tiddifferenzja bejn 
bini ġdid u eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 19(2).

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 19(2).

2. L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw 
il-livelli ta’ spiża effettiva tar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija billi 
jużaw il-metodoloġija komparattiva 
stabbilita skont il-paragrafu 1 u parametri 
rilevanti, bħall-kundizzjonijiet klimatiċi, u 
jqabblu r-riżultati ta’ dan il-kalkolu mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li stipulaw.

2. L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw 
il-livelli ta’ spiża effettiva tar-rekwiżiti tal-
prestazzjoni tal-enerġija billi jużaw il-
metodoloġija komparattiva stabbilita skont 
il-paragrafu 1 u parametri rilevanti, bħall-
kundizzjonijiet klimatiċi, u jqabblu r-
riżultati ta’ dan il-kalkolu mar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija li 
stipulaw.

Għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni 
d-dejta mdaħħla u l-assunzjonijiet kollha 
użati għal dawk il-kalkoli u r-riżultati 
kollha tal-kalkoli. Ir-rapport jista' jiġi 
inkluż fil-Pjani ta' Azzjoni għall-Effiċjenza 
tal-Enerġija msemmija fl-Artikolu 21(2) 
tad-Direttiva 2006/32/KE. L-Istati Membri 
għandhom iressqu dawn ir-rapporti lill-
Kummissjoni kull tliet snin. L-ewwel 
rapport għandu jitressaq sa mhux aktar tard 
mit-30 ta' Ġunju 2011.

Għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni 
d-dejta mdaħħla u l-assunzjonijiet kollha 
użati għal dawk il-kalkoli u r-riżultati 
kollha tal-kalkoli. Ir-rapport jista' jiġi 
inkluż fil-Pjani ta' Azzjoni għall-Effiċjenza 
tal-Enerġija msemmija fl-Artikolu 21(2) 
tad-Direttiva 2006/32/KE. L-Istati Membri 
għandhom iressqu dawn ir-rapporti lill-
Kummissjoni kull tliet snin. L-ewwel 
rapport għandu jitressaq sa mhux aktar tard 
mit-30 ta' Ġunju 2011.

3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati membri 
fl-ilħiq tal-livelli ta’ spiża ottimali tar-

3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati membri 
fl-ilħiq tal-livelli ta’ spiża ottimali tar-
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rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija.

rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-enerġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li tgħid li, l-iktar tard sal-2017, l-Istati Membri għandhom 
jintalbu li r-rekwiżiti minimi tagħhom fir-rigward tal-prestazzjoni ġenerali tal-enerġija tal-
bini jkunu konformi ma' ''livelli ta' spiża ottimali ta' rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni tal-
enerġija'' permezz ta' kalkolu bl-użu ta' metodoloġija obbligatorja uniformi tikkostitwixxi ksur 
tal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Jidher li mhemmx raġuni għaliex l-Istati Membri nnifishom ma jistgħux jiksbu b'mod adegwat 
l-għan tad-Direttiva tal-bini riformulata (billi jtejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini).

Emenda 249
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sal-31 ta’ Diċembru 2010 metodoloġija
komparattiva għall-kalkolu tal-livelli ta’ 
spiża ottimali għar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
partijiet minnu. Il-metodoloġija 
komparattiva għandha tiddifferenzja bejn 
bini ġdid u eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw
metodoloġija komparattiva għall-kalkolu 
tal-livelli ta’ spiża ottimali għar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija għall-
bini jew partijiet minnu bi qbil mal-qafas 
ġenerali mniżżel fl-Anness IIIa. Il-
metodoloġija għall-kalkolu tal-livelli ta' 
spiża ottimali ta' rekwiżiti minimi għall-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
partijiet minn dan il-bini għandha 
tinkludi standards Ewropej rilevanti. Il-
metodoloġija komparattiva għandha 
tiddifferenzja bejn bini ġdid u bini 
eżistenti u bejn kategoriji differenti ta’ 
bini.

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ attwali għall-iżvilupp ta' metodoloġija rispettiva sal-31 ta' Diċembru 2010 tidher 
inadegwata peress li d-Direttiva nnifisha diġà daħlet fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru 2010. Din 
il-metodoloġija biex jinkisbu livelli ta' spiża ottimali għandha tiġi determinata qabel l-
adozzjoni tad-direttiva mill-Kunsill u mill-Parlament. Din il-metodoloġija għandha tagħmel 
użu mill-istandards Ewropej (CEN).

Emenda 250
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sal-31 ta’ Diċembru 2010 metodoloġija 
komparattiva għall-kalkolu tal-livelli ta’ 
spiża ottimali għar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
partijiet minnu. Il-metodoloġija 
komparattiva għandha tiddifferenzja bejn 
bini ġdid u eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw
metodoloġija armonizzata għall-kalkolu 
tal-livelli ta’ spiża ottimali għar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija għall-
bini jew partijiet minnu bi qbil mal-qafas 
ġenerali mniżżel fl-Anness IIIa. Il-
metodoloġija għall-kalkolu tal-livelli ta' 
spiża ottimali ta' rekwiżiti minimi għall-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
partijiet minn dan il-bini għandha 
tinkludi standards Ewropej rilevanti. Il-
metodoloġija komparattiva għandha 
tiddifferenzja bejn bini ġdid u eżistenti u 
bejn kategoriji differenti ta’ bini.

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ attwali għall-iżvilupp ta' metodoloġija rispettiva sal-31 ta' Diċembru 2010 tidher 
inadegwata peress li d-Direttiva nnifisha diġà daħlet fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru 2010. Din 
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il-metodoloġija biex jinkisbu livelli ta' spiża ottimali għandha tiġi determinata qabel l-
adozzjoni tad-direttiva mill-Kunsill u mill-Parlament. Din il-metodoloġija għandha tagħmel 
użu mill-istandards Ewropej (CEN).

Emenda 251
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sal-31 ta’ Diċembru 2010 metodoloġija 
komparattiva għall-kalkolu tal-livelli ta’ 
spiża ottimali għar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
partijiet minnu. Il-metodoloġija 
komparattiva għandha tiddifferenzja bejn 
bini ġdid u eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sal-31 ta’ Diċembru 2010 linji gwida għall-
kalkolu tal-livelli ta’ spiża ottimali għar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija għall-bini jew partijiet minnu. Il-
linji gwida għandhom jiddifferenzjaw bejn 
bini ġdid u eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-metodi għall-kalkolu tar-rekwiżiti minimi ta' spiża ottimali diġà jeżistu f'xi Stati Membri. 
Għalihom, l-introduzzjoni ta' metodoloġija kumparattiva uniformi toħloq spejjeż 
amministrattivi sostanzjali, kieku jintalbu li jġibu l-metodi validi tagħhom ta' kalkolu 
f'konformità mal-metodoloġija kumparattiva stipulata sussegwentement mill-Kummissjoni. 
F'dan ir-rigward, mhuwiex ċar jekk approċċ armonizzat għat-titjib tal-prestazzjoni tal-
enerġija joffrix valur miżjud.
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Emenda 252
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
sal-31 ta’ Diċembru 2010 metodoloġija 
komparattiva għall-kalkolu tal-livelli ta’ 
spiża ottimali għar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
partijiet minnu. Il-metodoloġija 
komparattiva għandha tiddifferenzja bejn 
bini ġdid u eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu
sal-31 ta’ Diċembru 2010 metodoloġija 
komparattiva għall-kalkolu tal-livelli ta’ 
spiża ottimali għar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
partijiet minnu. Il-metodoloġija 
komparattiva għandha tiddifferenzja bejn 
bini ġdid u eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini u bejn bini użat mill-
proprjetarju tiegħu stess u bini mikri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jiġi osservat. Barra min hekk, għandu jitqies b'mod 
xieraq il-bini mikri, peress li rekwiżit biex dan il-bini jiġi trattat bl-istess mod jista' jostakola 
l-implimentazzjoni tal-miżuri għat-tifdil tal-enerġija, u dan ikun riżultat li ma jkunx konformi 
mal-għan tad-Direttiva.

Emenda 253
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sal-31 ta’ Diċembru 2010 metodoloġija 
komparattiva għall-kalkolu tal-livelli ta’ 
spiża ottimali għar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
partijiet minnu. Il-metodoloġija 
komparattiva għandha tiddifferenzja bejn 
bini ġdid u eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sal-31 ta’ Diċembru 2009 metodoloġija 
komuni għall-kalkolu tal-livelli ta’ spiża 
ottimali għar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
partijiet minnu. Il-metodoloġija 
komparattiva għandha tiddifferenzja bejn 
bini ġdid u eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini u ta' zoni klimatiċi.
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Emenda 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sal-31 ta’ Diċembru 2010 metodoloġija 
komparattiva għall-kalkolu tal-livelli ta’ 
spiża ottimali għar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
partijiet minnu. Il-metodoloġija 
komparattiva għandha tiddifferenzja bejn 
bini ġdid u eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sal-30 ta' Ġunju 2010 metodoloġija unika
għall-kalkolu tal-livelli ta’ spiża ottimali 
għar-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija għall-bini jew partijiet minnu. Din 
il-metodoloġija għandha tiddifferenzja bejn 
bini ġdid u eżistenti u bejn kategoriji 
differenti ta’ bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jibbenefikaw mit-teknoloġiji moderni u jibqgħu jew jinġiebu fl-ekonomiji tal-iskala, id-
DPEB għandu jkollu bażi legali doppja.  Id-DPEB qed jippermetti li swieq individwali fl-
Ewropa fejn metodi differenti ta' kalkolu u rekwiżiti differenti ta' spezzjoni jżommu lill-
manufatturi milli jikkummerċjalizzaw prodotti konformi madwar l-UE.  Għalhekk hemm 
bżonn għal introduzzjoni madwar l-Ewropa ta' metodi uniku ta' kalkolu b'objettivi varjabbli, 
biex jitqiesu d-differenzi klimatiċi fuq bażi ta' approċċ ta' suq uniku (Artikolu 95).

Emenda 255
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
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msemmija fl-Artikolu 19(2). msemmija fl-Artikolu 21(2). L-entitajiet 
tas-settur pubbliku u partijiet oħra 
interessati rilevanti għandhom ikunu 
konsultati qabel l-adozzjoni ta' miżuri 
addizzjonali ta' supplimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza u l-konsultazzjoni adegwata huma essenzjali għal tmexxija tas-settur pubbliku 
b'suċċess li qed tfittex li tilħaq ir-riformulazzjoni tad-Direttiva proposta.   Il-partijiet 
interessati għandhom għarfien dirett u l-għarfien espert neċessarji biex tiġi evalwata l-
fattibilità teknika ta' kwalunkwe miżura ppjanata u jistgħu joffru ideat dwar l-iżvilupp iktar 
effettiv u titjib fuq medda twila ta' żmien fil-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.

Emenda 256
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 19(2).

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 21(2).  Il-partijiet 
interessati rilevanti għandhom ikunu 
kkonsultati qabel l-adozzjoni ta’ miżuri 
addizzjonal ta' supplimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza u l-konsultazzjoni adegwata huma essenzjali għal tmexxija tas-settur pubbliku 
b'suċċess li qed tfittex li tilħaq ir-riformulazzjoni tad-Direttiva proposta.  Il-partijiet 
interessati għandhom għarfien dirett u l-għarfien espert neċessarji biex tiġi evalwata l-
fattibilità teknika ta' kwalunkwe miżura ppjanata u jistgħu joffru ideat dwar l-iżvilupp iktar 
effettiv u titjib fuq medda twila ta' żmien fil-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.
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Emenda 257
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tkun qed tiddefinixxi dawn il-miżuri, 
il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-
partijiet interessati rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa fundamentali li l-Kummissjoni tikkonsulta l-partijiet interessati rilevanti meta tkun qed 
tistabbilixxi din il-metodoloġija, u taħdem b'mod trasparenti.

Emenda 258
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw 
il-livelli ta’ spiża effettiva tar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija billi 
jużaw il-metodoloġija komparattiva 
stabbilita skont il-paragrafu 1 u parametri 
rilevanti, bħall-kundizzjonijiet klimatiċi, u 
jqabblu r-riżultati ta’ dan il-kalkolu mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li stipulaw.

2. L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw 
il-livelli ta’ spiża effettiva tar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija billi 
jqisu l-linji gwida msemmija fil-
paragrafu 1 u parametri rilevanti, bħall-
kundizzjonijiet klimatiċi, u jqabblu r-
riżultati ta’ dan il-kalkolu mar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija li 
stipulaw.

Għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni 
d-dejta mdaħħla u l-assunzjonijiet kollha 
użati għal dawk il-kalkoli u r-riżultati 
kollha tal-kalkoli. Ir-rapport jista' jiġi 
inkluż fil-Pjani ta' Azzjoni għall-Effiċjenza 
tal-Enerġija msemmija fl-Artikolu 21(2) 
tad-Direttiva 2006/32/KE. L-Istati Membri 
għandhom iressqu dawn ir-rapporti lill-

Għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni 
l-metodu ta' kalkolu użat, ir-riżultati u d-
dejta mdaħħla u l-assunzjonijiet kollha 
użati. Ir-rapport jista' jiġi inkluż fil-Pjani ta' 
Azzjoni għall-Effiċjenza tal-Enerġija 
msemmija fl-Artikolu 21(2) tad-
Direttiva 2006/32/KE. L-Istati Membri 
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Kummissjoni kull tliet snin. L-ewwel 
rapport għandu jitressaq sa mhux aktar tard 
mit-30 ta' Ġunju 2011.

għandhom iressqu dawn ir-rapporti lill-
Kummissjoni kull tliet snin. L-ewwel 
rapport għandu jitressaq sa mhux aktar tard 
mit-30 ta' Ġunju 2011.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-metodi għall-kalkolu tar-rekwiżiti minimi ta' spiża ottimali diġà jeżistu f'xi Stati Membri. 
Għalihom, l-introduzzjoni ta' metodoloġija kumparattiva uniformi toħloq spejjeż 
amministrattivi sostanzjali, kieku jintalbu li jġibu l-metodi validi tagħhom ta' kalkolu 
f'konformità mal-metodoloġija kumparattiva stipulata sussegwentement mill-Kummissjoni. 
F'dan ir-rigward, mhuwiex ċar jekk approċċ armonizzat għat-titjib tal-prestazzjoni tal-
enerġija joffrix valur miżjud.

Emenda 259
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw 
il-livelli ta’ spiża effettiva tar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija billi 
jużaw il-metodoloġija komparattiva
stabbilita skont il-paragrafu 1 u parametri 
rilevanti, bħall-kundizzjonijiet klimatiċi, u 
jqabblu r-riżultati ta’ dan il-kalkolu mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li stipulaw.

2. Sat-30 ta' Ġunju 2011, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw u jużaw il-
metodoloġija stabbilita skont il-paragrafu 
1.

Or. en
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Emenda 260
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw 
il-livelli ta’ spiża effettiva tar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija billi 
jużaw il-metodoloġija komparattiva 
stabbilita skont il-paragrafu 1 u parametri 
rilevanti, bħall-kundizzjonijiet klimatiċi, u 
jqabblu r-riżultati ta’ dan il-kalkolu mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li stipulaw.

2. L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw 
il-livelli ta’ spiża effettiva tar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija billi 
jużaw il-metodoloġija komparattiva 
stabbilita skont il-paragrafu 1 u parametri 
nazzjonali jew reġjonali rilevanti 
miftehma konġuntement minn żewġ Stati 
Membri jew iktar, bħall-kundizzjonijiet 
klimatiċi, u jqabblu r-riżultati ta’ dan il-
kalkolu mar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija li stipulaw.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jiġi osservat. Barra minn hekk, jista' jagħti l-każ li żewġ 
Stati Membri jew iktar jilħqu ftehim dwar parametri komuni.

Emenda 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw 
il-livelli ta’ spiża effettiva tar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija billi 
jużaw il-metodoloġija komparattiva
stabbilita skont il-paragrafu 1 u parametri 
rilevanti, bħall-kundizzjonijiet klimatiċi, u 
jqabblu r-riżultati ta’ dan il-kalkolu mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li stipulaw.

2. L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw 
il-livelli ta’ spiża effettiva tar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija billi 
jużaw il-metodoloġija unika stabbilita 
skont il-paragrafu 1 u parametri rilevanti, 
bħall-kundizzjonijiet klimatiċi, u jqabblu r-
riżultati ta’ dan il-kalkolu mar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija li 
stipulaw.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jibbenefikaw mit-teknoloġiji moderni u jibqgħu jew jinġiebu fl-ekonomiji tal-iskala, id-
DPEB għandu jkollu bażi legali doppja.  Id-DPEB qed jippermetti li swieq individwali fl-
Ewropa fejn metodi differenti ta' kalkolu u rekwiżiti differenti ta' spezzjoni jżommu lill-
manufatturi milli jikkummerċjalizzaw prodotti konformi madwar l-UE.  Għalhekk hemm 
bżonn għal introduzzjoni madwar l-Ewropa ta' metodi uniku ta' kalkolu b'objettivi varjabbli, 
biex jitqiesu d-differenzi klimatiċi fuq bażi ta' approċċ ta' suq uniku (Artikolu 95).

Emenda 262
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw 
il-livelli ta’ spiża effettiva tar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija billi 
jużaw il-metodoloġija komparattiva
stabbilita skont il-paragrafu 1 u parametri 
rilevanti, bħall-kundizzjonijiet klimatiċi, u 
jqabblu r-riżultati ta’ dan il-kalkolu mar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li stipulaw.

2. L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw 
il-livelli ta’ spiża effettiva tar-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija billi 
jużaw il-metodoloġija unika stabbilita 
skont il-paragrafu 1. Huma għandhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dawl stipulati 
fl-istandards Ewropej CEN EN 12464-1 u 
EN 15193.

Or. en

Emenda 263
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni 
d-dejta mdaħħla u l-assunzjonijiet kollha 
użati għal dawk il-kalkoli u r-riżultati 
kollha tal-kalkoli. Ir-rapport jista' jiġi 
inkluż fil-Pjani ta' Azzjoni għall-Effiċjenza 

Għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni 
d-dejta mdaħħla u l-assunzjonijiet kollha 
użati għal dawk il-kalkoli u r-riżultati 
kollha tal-kalkoli. Ir-rapport għandu jiġi 
inkluż fil-Pjani ta' Azzjoni għall-Effiċjenza 
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tal-Enerġija msemmija fl-Artikolu 14(2) 
tad-Direttiva 2006/32/KE. L-Istati Membri 
għandhom iressqu dawn ir-rapporti lill-
Kummissjoni kull tliet snin. L-ewwel 
rapport għandu jitressaq sa mhux aktar tard 
mit-30 ta' Ġunju 2011.

tal-Enerġija msemmija fl-Artikolu 14(2) 
tad-Direttiva 2006/32/KE. L-Istati Membri 
għandhom iressqu dawn ir-rapporti lill-
Kummissjoni kull tliet snin. L-ewwel 
rapport għandu jitressaq sa mhux aktar tard 
mit-30 ta' Ġunju 2011.

Or. en

Emenda 264
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati membri
fl-ilħiq tal-livelli ta’ spiża ottimali tar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija.

3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati Membri 
fl-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 265
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati membri 
fl-ilħiq tal-livelli ta’ spiża ottimali tar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija.

3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati membri 
fl-ilħiq tal-livelli ta’ spiża ottimali tar-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija, inkluża d-dejta kollha mdaħħla u 
l-assunzjonijiet imressqa mill-Istati 
Membri.

Or. en
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Emenda 266
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi neċessarji sabiex jiżguraw li bini ġdid 
jilħaq il-prestazzjoni minima tal- stipulata 
skont l- Artikolu 4.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
neċessarji sabiex jiżguraw li bini ġdid 
jilħaq il-prestazzjoni tal- stipulata skont l-
Artikoli 4 u 9.

Għal bini ġdid l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, qabel ma tibda l-kostruzzjoni,
il-vijabilità teknika, ambjentali u 
ekonomika tas-sistemi alternattivi li ġejjin 
titqies  :
(a) sistemi ta’ provvista deċentralizzata 
tal-enerġija bbażata fuq enerġija 
rinnovabbli;
(b) koġenerazzjoni  ;
(c) tisħin jew tberrid ta’ distrett jew  ta’ 
blokk , jekk ikun disponibbli;
(d) pompi tas-sħana.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-analiżi tas-sistemi alternattivi msemmija 
fil-paragrafu 1 tkun dokumentata b’mod 
trasparenti fl-applikazzjoni tal-permess 
tal-bini jew għall-approvazzjoni finali tax-
xogħlijiet ta’ kostruzzjoni tal-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din it-talba lill-Istati Membri għal piżijiet amministrattivi addizzjonali ma żżidx wisq u se 
ttawwal iż-żmien għall-kostruzzjoni ta' bini ġdid li jkun effiċjenti fl-enerġija.
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Emenda 267
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi neċessarji sabiex jiżguraw li bini ġdid 
jilħaq il-prestazzjoni minima tal- stipulata 
skont l-  Artikolu 4.

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu l-
prijorità lill-effiċjenza tal-enerġija u 
jieħdu l-passi neċessarji sabiex jiżguraw li 
bini ġdid jilħaq il-prestazzjoni minima tal-
stipulata skont l-  Artikolu 4.

Or. en

Emenda 268
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi neċessarji sabiex jiżguraw li bini ġdid 
jilħaq il-prestazzjoni minima tal- stipulata
skont l-  Artikolu 4.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi neċessarji sabiex jiżguraw li bini ġdid 
jilħaq il-prestazzjoni minima tal-enerġija
stipulata skont l- Artikolu 4  u li, bil-mod 
il-mod, kull bini ġdid jinbena bi qbil mal-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kostruzzjoni ta' kull bini ġdid b'tali mod li l-emissjonijiet ta' CO2 u l-konsum primarju tal-
enerġija jkunu baxxi jew ineżistenti se tikkontribwixxi biex tiġi aċċellerata il-prestazzjoni tal-
effiċjenza tal-enerġija tal-bini.
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Emenda 269
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 - subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal bini ġdid l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, qabel ma tibda l-kostruzzjoni,
il-vijabilità teknika, ambjentali u 
ekonomika tas-sistemi alternattivi li ġejjin 
titqies  :

L-Istati Membri għandhom ukoll jiżguraw 
li s-sistemi alternattivi li ġejjin jitqiesu
qabel tinbeda l-kostruzzjoni ta' bini ġdid:

Or. en

Emenda 270
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 - subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal bini ġdid l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, qabel ma tibda l-kostruzzjoni,
il-vijabilità teknika, ambjentali u 
ekonomika tas-sistemi alternattivi li ġejjin 
titqies  :

Għal bini ġdid – indipendentement mid-
daqs tiegħu – l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, qabel ma tibda l-kostruzzjoni,
il-vijabilità teknika, ambjentali u 
ekonomika tas-sistemi alternattivi li ġejjin 
titqies  :

Or. en

Emenda 271
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 - subparagrafu 2 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal bini ġdid l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, qabel ma tibda l-kostruzzjoni,
il-vijabilità teknika, ambjentali u 
ekonomika tas-sistemi alternattivi li ġejjin

Għal bini ġdid l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, qabel ma tibda l-kostruzzjoni,
il-vijabilità teknika, ambjentali u 
ekonomika tas-sistemi alternattivi li ġejjin 
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titqies  : titqies, inkluż iżda mhux limitat għal:

Or. en

Emenda 272
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal bini ġdid l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, qabel ma tibda l-kostruzzjoni,
il-vijabilità teknika, ambjentali u 
ekonomika tas-sistemi alternattivi li ġejjin 
titqies  :

Għal bini ġdid b'erja totali utli tal-art li 
tkun iktar minn 250 metru kwadru, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li, qabel ma 
tibda l-kostruzzjoni,  il-vijabilità teknika, 
ambjentali u ekonomika tas-sistemi 
alternattivi li ġejjin titqies:

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir totali tad-deroga għall-bini żgħir jagħmilha kważi impossibbli għall-awtoritajiet 
lokali li jkunu jistgħu jikkonformaw, minħabba l-kapaċità finanzjarja u teknika attwali 
tagħhom.  Għaldaqstant qed jiġi offrut kompromess.

Emenda 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal bini ġdid l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, qabel ma tibda l-kostruzzjoni,
il-vijabilità teknika, ambjentali u 
ekonomika tas-sistemi alternattivi li ġejjin
titqies :

(1) Għal bini ġdid l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, qabel ma tibda l-
kostruzzjoni,  il-vijabilità teknika, 
ambjentali u ekonomika tas-sistemi 
alternattivi b'effiċjenza għolja titqies, 
skont il-prinċipju li l-ewwel jiġi żgurat li l-
ħtiġijiet ta' enerġija għat-tisħin u t-tberrid 
jitnaqqsu kemm jistgħu. Dawn is-sistemi 
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alternattivi jistgħu jinkludu iżda mhumiex 
limitati għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jinkiseb il-potenzjal sħiħ tas-sistemi ta' provvista ta' enerġija alternattivi 
fil-bini għax il-bini ġdid se jservi għal ħafna snin.  Madankollu, b'mod invarjabbli hija 
allokazzjoni ħażina tar-riżorsi li dan isir mingħajr ma l-ewwel jiġi żgurat li

(1) id-domanda għall-enerġija titnaqqas skont kemm jista' jkun iġġustifikat bl-użu tal-istess 
kriterji ta' ottimizzazzjoni tal-ispejjeż. (NB Dan il-prinċipju għandu dejjem ikun applikat 
qabel ma jiġu ddeterminati l-ħtiġijiet għad-domanda għall-enerġija); u

(2) li jiġu stabbiliti rekwiżiti għal effiċjenza għolja, kif stipulat fid-Direttiva adottata 
riċentement dwar Sorsi ta' Enerġija Rinnovabbli.

Emenda 274
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal bini ġdid l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, qabel ma tibda l-kostruzzjoni,
il-vijabilità teknika, ambjentali u 
ekonomika tas-sistemi alternattivi li ġejjin 
titqies :

Għal bini ġdid l-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu l-użu fil-post ta' livelli minimi 
ta' enerġiji li jkunu ġejjin minn sorsi 
rinnovabbli u jiżguraw li, qabel ma tibda l-
kostruzzjoni,  il-vijabilità teknika, 
ambjentali u ekonomika tas-sistemi 
alternattivi li ġejjin titqies:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta taqbel mad-Direttiva l-ġdida dwar Sorsi ta' Enerġija Rinnovabbli.
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Emenda 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal bini ġdid l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, qabel ma tibda l-kostruzzjoni,
il-vijabilità teknika, ambjentali u 
ekonomika tas-sistemi alternattivi li ġejjin 
titqies :

Għal bini ġdid l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, qabel ma tibda l-kostruzzjoni,
il-vijabilità teknika, ambjentali u 
ekonomika  u l-funzjonalità tat-tekniki
alternattivi li ġejjin jitqiesu:

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li jiġu żgurati u jingħataw inċentivi għall-effiċjenza 
enerġetika tal-bini mingħajr restrizzjonijiet tekniċi.

Emenda 276
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1 - subparagrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sistemi ta’ provvista deċentralizzata tal-
enerġija bbażata fuq enerġija rinnovabbli;

(a) sistemi ta’ provvista deċentralizzata tal-
enerġija bbażata fuq enerġija minn sorsi 
rinnovabbli;

Or. en

Emenda 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sistemi ta’ provvista deċentralizzata (a) sistemi tekniċi bbażati fuq enerġija 
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tal-enerġija bbażata fuq enerġija 
rinnovabbli;

rinnovabbli;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li jiġu żgurati u jingħataw inċentivi għall-effiċjenza 
enerġetika tal-bini mingħajr restrizzjonijiet tekniċi.

Emenda 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) koġenerazzjoni ; (b) koġenerazzjoni u 
mikrokoġenerazzjoni;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qed tissuġġerixxi li jintużaw sistemi ta' koġenerazzjoni għal bini ġdid, iżda ma 
ssemmix l-użu ta' sistemi bħal dawn għal bini li diġà jeżisti. Madankollu, bħala mezz kif 
tittejjeb il-prestazzjoni enerġetika ta' bini individwali, il-mikrokoġenerazzjoni tista' tkun mod 
effettiv kif jintlaħqu l-għanijiet li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 u l-ammont ta' elettriku 
kkunsmat min-netwerk.

Emenda 279
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tisħin jew tberrid ta’ distrett jew  ta’ 
blokk , jekk ikun disponibbli;

(c) tisħin jew tberrid ċentralizzat jew ta’ 
blokk, jekk ikunu disponibbli, b'mod 
partikolari dawk ibbażati kompletament 
jew parzjalment fuq enerġija li tiġġedded;
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Or. en

Emenda 280
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) tagħmir ta' protezzjoni mix-xemx li 
jagħmilha possibbli li titnaqqas il-ħtieġa 
ta' sistemi ta' tberrid;

Or. fi

Emenda 281
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pompi tas-sħana. (d) pompi tas-sħana kif definiti fid-
Direttiva 2009/.../KE dwar il-promozzjoni 
tal-użu tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli.

Or. en

Emenda 282
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pompi tas-sħana. (d) pompi tas-sħana li jikkonformaw mal-
fatturi u l-kriterji ta' prestazzjoni 
staġjonali stabbiliti fid-Direttiva 
2009/.../KE dwar il-promozzjoni tal-użu 
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tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija mfassla biex tiżgura konsistenza mad-direttiva dwar il-promozzjoni tal-użu 
tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Emenda 283
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) sistemi ta' insulazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi ta' insulazzjoni jikkontribwixxu għall-prestazzjoni enerġetika tal-bini. Jagħmluha 
possibbli li jkun hemm iffrankar sostanzjali fil-konsum primarju tal-enerġija u tnaqqis fl-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju. L-industrija qed tiżviluppa prodotti ġodda li kulma 
jmur qed isiru effettivi u li għandhom jiġu eżaminati, biex jinbena bini ġdid li jikkonforma 
mal-ogħla standards ta' insulazzjoni tas-sħana. Kwalunkwe sistema teknika fil-bini għandha 
barra minn hekk tikkunsidra, mill-fażi tad-disinn, is-sistemi ta' insulazzjoni li għandhom 
jintużaw fil-bini, biex jittejbu kemm jistgħu l-prestazzjoni u l-użu futur.

Emenda 284
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) sorsi ta' enerġija rinnovabbli li 
jipproduċu enerġija għal djar individwali; 

Or. fi
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Emenda 285
Jerzy Buzek

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) tagħmir tal-ICT għal skopijiet ta' 
monitoraġġ u kontroll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħmir ta' monitoraġġ permezz tal-ICT jista' jikkontribwixxi ħafna għal evalwazzjoni 
preċiża tal-prestazzjoni enerġetika tat-tagħmir u l-istallazzjonijiet li jikkunsmaw l-enerġija.

Emenda 286
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) ventilazzjoni li tirkupra s-sħana.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw teknoloġiji effiċjenti li jagħtu benefiċċji fuq l-
investiment fi żmien qasir. Il-"ventilazzjoni li tirkupra s-sħana" tfisser sistema ċentralizzata 
jew deċentralizzata ta' fluss tal-arja kontinwu li tuża apparat għat-trasferiment tas-sħana biex 
tittrasferixxi l-enerġija mill-arja li tintefa' 'l barra għall-arja li tinġibed 'il ġewwa. Għal 150 
metru kwadru fi klima Daniża, l-iffrankar nett annwali fl-enerġija huwa madwar 5.500 kWh 
ta' enerġija primarja meta tintuża l-ventilazzjoni li tirkupra s-sħana. Dan jikkorrispondi għal 
madwar 43 fil-mija tal-medja tal-konsum tal-enerġija.
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Emenda 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-punt (d), l-Istati Membri 
għandhom jippruvaw jiffaċilitaw it-tixrid 
u l-użu tal-pompi tas-sħana billi 
jissimplifikaw il-proċedura għall-
awtorizzazzjoni tat-tħaffir ta' bjar u 
jiddefinixxu l-livelli tal-ilma ta' ġol-blat u 
tan-netwerk tal-passaġġi tal-ilma li 
jistgħu jsiru skariki fihom u l-potenzjal 
biex jiġu adotatti sistemi tal-
ikkundizzjonar tal-arja b'pompi tas-sħana 
li jużaw l-ilma. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jipprevedu sussidji għat-tħaffir 
ta' bjar jew l-inklużjoni ta' operazzjonijiet 
bħal dawn fi proġetti ta' żvilupp urban.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qed tissuġġerixxi li jintużaw sistemi ta' koġenerazzjoni għal bini ġdid, iżda ma 
ssemmix l-użu ta' sistemi bħal dawn għal bini li diġà jeżisti. Madankollu, bħala mezz kif 
tittejjeb il-prestazzjoni enerġetika ta' bini individwali, il-mikrokoġenerazzjoni tista' tkun mod 
effettiv kif jintlaħqu l-għanijiet li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 u l-ammont ta' elettriku 
kkunsmat min-netwerk.

Emenda 288
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
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-enerġija tkun aġġornata sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-  prestazzjonijiet minimi tal--
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini renovat 
kollu jew għas-sistemi renovati jew għal 
komponenti meta dawn huma parti minn 
renovazzjoni li għandha issir fi żmien 
perjodu stipulat, bil-għan li tkun imtejba 
l-prestazzjoni ġenerali ta’ l-enerġija tal-
bini jew partijiet minnu.

enerġija tkun imtejba sabiex tilħaq għall-
inqas ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni 
tal-enerġija skont l-Artikoli 4 u 9. Ir-
rekwiżiti għandhom ikunu ffissati jew 
għas-sistemi jew komponenti rinnovati 
kull meta jiġu mtejba jew sostitwiti u
għall-bini renovat kollu f'każ ta' 
rinnovament kbir.

Or. en

Emenda 289
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
-enerġija tkun aġġornata sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-  prestazzjonijiet minimi tal--
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini renovat 
kollu jew għas-sistemi renovati jew għal 
komponenti meta dawn huma parti minn 
renovazzjoni li għandha issir fi żmien 
perjodu stipulat, bil-għan li tkun imtejba l-
prestazzjoni ġenerali ta’ l-enerġija tal-bini 
jew partijiet minnu.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
b'erja totali utli tal-art li tkun aktar minn 
250 metru kwadru jgħaddi minn tibdil 
kbir, il-prestazzjoni tal-enerġija tkun 
imtejba sabiex tilħaq  ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija sa fejn dan hu 
teknikament, funzjonalment u 
ekonomikament vijabbli. L-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw dawn il-
prestazzjonijiet minimi tal-enerġija skont 
l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti jistgħu jkunu 
ffissati jew għall-bini renovat kollu jew 
għas-sistemi renovati jew għal komponenti 
meta dawn huma parti minn renovazzjoni li 
għandha ssir fi żmien perjodu stipulat, bil-
għan li tkun imtejba l-prestazzjoni ġenerali 
tal-enerġija tal-bini jew partijiet minnu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tħassir totali tad-deroga għall-bini żgħir jagħmilha kważi impossibbli għall-awtoritajiet 
lokali li jkunu jistgħu jikkonformaw, minħabba l-kapaċità finanzjarja u teknika attwali 
tagħhom.  Għaldaqstant qed jiġi offrut kompromess.

Emenda 290
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
-enerġija tkun aġġornata sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-  prestazzjonijiet minimi tal--
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini 
renovat kollu jew għas-sistemi renovati 
jew għal komponenti meta dawn huma 
parti minn renovazzjoni li għandha issir fi 
żmien perjodu stipulat, bil-għan li tkun 
imtejba l-prestazzjoni ġenerali ta’ l-
enerġija tal-bini jew partijiet minnu.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir jew meta jiġu 
mtejba jew sostitwiti komponenti tal-bini, 
inklużi komponenti tal-qoxra, u sistemi 
tekniċi ta' bini jew partijiet tagħhom, il-
prestazzjoni tal-enerġija tkun imtejba
sabiex tilħaq  ir-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija. L-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw dawn il-
prestazzjonijiet minimi tal-enerġija skont 
l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti għandhom ikunu
ffissati kemm għas-sistemi renovati u kif 
ukoll għal komponenti kull meta jiġu 
mtejba jew sostitwiti u għall-bini rinnovat 
kollu f'każ ta' rinnovament kbir.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
bħal fl-Artikolu 6, f'każ ta' tibdil kbir, is-
sistemi alternattivi li ġejjin jiġu 
kkunsidrati u meqjusa:
(a) sistemi deċentralizzati ta’ provvista tal-
enerġija bbażati fuq enerġija rinnovabbli;
(b) koġenerazzjoni;
(c) tisħin jew tberrid ċentralizzat jew ta’ 
blokk, jekk ikunu disponibbli, b'mod 
partikolari dak ibbażat kompletament jew 
parzjalment fuq enerġija rinnovabbli;
(d) pompi tas-sħana kif definiti fid-
Direttiva 2009/.../KE dwar il-promozzjoni 
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tal-użu tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Emenda 291
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
-enerġija tkun aġġornata sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-  prestazzjonijiet minimi tal--
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini renovat 
kollu jew għas-sistemi renovati jew għal 
komponenti meta dawn huma parti minn 
renovazzjoni li għandha issir fi żmien 
perjodu stipulat, bil-għan li tkun imtejba l-
prestazzjoni ġenerali ta’ l-enerġija tal-bini 
jew partijiet minnu.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, l-iżviluppaturi 
jkunu rikjesti li fil-post jużaw livelli 
minimi ta' enerġija minn sorsi 
rinnovabbli u li l-prestazzjoni tal-enerġija 
ta' dan il-bini tkun imtejba sabiex tilħaq  
ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli.
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il- prestazzjonijiet minimi tal-
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini renovat 
kollu jew għas-sistemi renovati jew għal 
komponenti meta dawn huma parti minn 
renovazzjoni li għandha ssir fi żmien 
perjodu stipulat, bil-għan li tkun imtejba l-
prestazzjoni ġenerali tal-enerġija tal-bini 
jew partijiet minnu.

Or. en



PE421.132v02-00 50/111 AM\772875MT.doc

MT

Emenda 292
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
-enerġija tkun aġġornata sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-  prestazzjonijiet minimi tal--
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini renovat 
kollu jew għas-sistemi renovati jew għal 
komponenti meta dawn huma parti minn 
renovazzjoni li għandha issir fi żmien 
perjodu stipulat, bil-għan li tkun imtejba l-
prestazzjoni ġenerali ta’ l-enerġija tal-bini 
jew partijiet minnu.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil, il-prestazzjoni tal-
enerġija tkun imtejba sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il- prestazzjonijiet minimi tal-
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
għandhom ikunu ffissati għall-bini renovat 
kollu u għas-sistemi tekniċi tal-bini u għal 
komponenti rinnovati tal-qoxra tal-bini
meta dawn huma parti minn renovazzjoni li 
għandha ssir fi żmien perjodu ta' mhux 
aktar minn ħames snin, bil-għan li tkun 
imtejba l-prestazzjoni ġenerali tal-enerġija 
tal-bini jew partijiet minnu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata l-aktar prestazzjoni effiċjenti mil-lat tal-enerġija huwa essenzjali li jiġu 
kkunsidrati l-komponenti individwali tal-bini. Dan huwa l-uniku mod kif tiġi żgurata l-
prestazzjoni enerġetika ġenerali ta' bini f'każ  ta' rinnovament parzjali jew tibdil ta' 
komponenti individwali bħala parti minn rinnovament ġenerali. Sistemi tekniċi effettivi ħafna 
f'bini insulat ħażin ma jagħmlu l-ebda sens mil-lat ekonomiku jew ambjentali.
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Emenda 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
-enerġija tkun aġġornata sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-  prestazzjonijiet minimi tal--
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini renovat 
kollu jew għas-sistemi renovati jew għal 
komponenti meta dawn huma parti minn 
renovazzjoni li għandha issir fi żmien 
perjodu stipulat, bil-għan li tkun imtejba l-
prestazzjoni ġenerali ta’ l-enerġija tal-bini 
jew partijiet minnu.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
enerġija tkun imtejba sabiex tilħaq ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija sa fejn dan hu teknikament, 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il- prestazzjonijiet minimi tal-
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
għandhom ikunu ffissati għall-bini renovat 
kollu u għas-sistemi tekniċi renovati u għal 
komponenti tal-qoxra tal-bini meta dawn 
huma parti minn renovazzjoni li għandha 
ssir fi żmien perjodu limitat, bil-għan li 
tkun imtejba l-prestazzjoni ġenerali tal-
enerġija tal-bini jew partijiet minnu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ugwalment importanti li jiġi żgurat li l-prestazzjoni enerġetika ġenerali tal-komponenti 
individwali tal-qoxra tal-bini tissodisfa rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni. Sistemi tekniċi bi 
prestazzjoni tajba ħafna f'bini insulat ħażin ma jagħmlu l-ebda sens mil-lat ekonomiku jew 
ambjentali. Diġà huma preskritti rekwiżiti ta' prestazzjoni għall-prestazzjoni enerġetika 
integrata tal-bini kollu kemm hu u tal-partijiet tiegħu fl-Artikoli 1, 3 u 4 u l-Anness I. Bl-użu 
tat-terminu "partijiet tiegħu" huma implikati rekwiżiti tal-komponenti tal-qoxra, iżda jeħtieġu 
li jkunu aktar ċari u espliċiti.
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Emenda 294
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
-enerġija tkun aġġornata sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-  prestazzjonijiet minimi tal--
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini renovat 
kollu jew għas-sistemi renovati jew għal 
komponenti meta dawn huma parti minn 
renovazzjoni li għandha issir fi żmien 
perjodu stipulat, bil-għan li tkun imtejba l-
prestazzjoni ġenerali ta’ l-enerġija tal-bini 
jew partijiet minnu. 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini –
irrispettivament mid-daqs tiegħu – jgħaddi 
minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-enerġija
tkun imtejba sabiex tilħaq  ir-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija  sa fejn 
dan hu teknikament , funzjonalment u 
ekonomikament vijabbli. L-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw dawn il-
prestazzjonijiet minimi tal-enerġija skont 
l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti jistgħu jkunu 
ffissati jew għall-bini renovat kollu jew 
għas-sistemi renovati jew għal komponenti 
meta dawn huma parti minn renovazzjoni li 
għandha ssir fi żmien perjodu stipulat, bil-
għan li tkun imtejba l-prestazzjoni ġenerali 
tal-enerġija tal-bini jew partijiet minnu.

Or. en

Emenda 295
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
-enerġija tkun aġġornata sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-  prestazzjonijiet minimi tal--
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
enerġija tkun imtejba sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-prestazzjonijiet minimi tal-
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
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jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini renovat 
kollu jew għas-sistemi renovati jew għal 
komponenti meta dawn huma parti minn 
renovazzjoni li għandha issir fi żmien 
perjodu stipulat, bil-għan li tkun imtejba l-
prestazzjoni ġenerali ta’ l-enerġija tal-bini 
jew partijiet minnu.

jistgħu jkunu ffissati għall-bini renovat 
kollu u għas-sistemi renovati u għal 
komponenti tal-qoxra tal-bini meta dawn 
huma parti minn renovazzjoni li għandha 
ssir fi żmien perjodu stipulat, bil-għan li 
tkun imtejba l-prestazzjoni ġenerali tal-
enerġija tal-bini jew partijiet minnu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiffissaw ukoll rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni enerġetika għall-
komponenti tal-qoxra tal-bini u għas-sistemi tekniċi biex jiżguraw li kwalunkwe adattament 
ikun opportunità biex tittejjeb il-prestazzjoni enerġetika tal-bini.

Emenda 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
-enerġija tkun aġġornata sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-  prestazzjonijiet minimi tal--
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini renovat 
kollu jew għas-sistemi renovati jew għal 
komponenti meta dawn huma parti minn 
renovazzjoni li għandha issir fi żmien 
perjodu stipulat, bil-għan li tkun imtejba l-
prestazzjoni ġenerali ta’ l-enerġija tal-bini 
jew partijiet minnu.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
enerġija tkun imtejba sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli. 
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-prestazzjonijiet minimi tal-
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini renovat 
kollu jew għas-sistemi renovati jew għal 
komponenti meta dawn huma parti minn 
renovazzjoni li għandha ssir fi żmien 
perjodu stipulat, bil-għan li tkun imtejba l-
prestazzjoni ġenerali tal-enerġija tal-bini 
jew partijiet minnu. L-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu r-
riċerka fil-materjali tal-insulazzjoni, it-
twieqi u l-bibien biex jiżguraw li jkunu 
jaqblu mal-ħtiġijiet u l-patrimonju 
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estetiku tal-bini.

Or. en

Emenda 297
Edit Herczog

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
-enerġija tkun aġġornata sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija  sa fejn dan hu teknikament , 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli.
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-  prestazzjonijiet minimi tal--
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini renovat 
kollu jew għas-sistemi renovati jew għal 
komponenti meta dawn huma parti minn 
renovazzjoni li għandha issir fi żmien 
perjodu stipulat, bil-għan li tkun imtejba l-
prestazzjoni ġenerali ta’ l-enerġija tal-bini 
jew partijiet minnu.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir, il-prestazzjoni tal-
enerġija tkun imtejba sabiex tilħaq  ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija sa fejn dan hu teknikament, 
funzjonalment u ekonomikament vijabbli.
L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
dawn il-prestazzjonijiet minimi tal-
enerġija skont l-Artikolu 4. Ir-rekwiżiti 
jistgħu jkunu ffissati jew għall-bini renovat 
kollu jew għas-sistemi renovati jew għal 
komponenti meta dawn huma parti minn 
renovazzjoni li għandha ssir fi żmien 
perjodu stipulat, bil-għan li tkun imtejba l-
prestazzjoni ġenerali tal-enerġija tal-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni ta' din is-sentenza fl-EPBD attwali diġà qed tikkawża nkwiet. Il-mira 
għandha tkun l-ottimizzazzjoni tal-konsum globali tal-enerġija mill-bini, li tista' biss tintlaħaq 
permezz ta' strateġija olistika. Jiġifieri m'hemmx differenza bejn bini ġdid u dak li diġà jeżisti 
meta jkunu qed jitwettqu rinnovamenti.
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Emenda 298
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
mill-1 ta’ Jannar 2015, fl-ippjanar ta’ kull 
tibdil kbir, tiġi kkunsidrata u meqjusa l-
vijabilità teknika, ambjentali u ekonomika 
ta’ dawn is-sistemi alternattivi li ġejjin:
(a) sistemi ta’ provvista deċentralizzata 
tal-enerġija bbażata fuq enerġija minn 
sorsi rinnovabbli;
(b) koġenerazzjoni;
(c) tisħin jew tberrid ċentralizzat jew ta’ 
blokk, jekk ikun disponibbli;
(d) pompi tas-sħana;
(e) ventilazzjoni li tirkupra s-sħana.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun rekwiżit li l-Istati Membri jqisu teknoloġiji effiċjenti li jagħtu benefiċċji fuq l-
investiment fi żmien qasir. Għal 150 metru kwadru fi klima Daniża, l-iffrankar nett annwali fl-
enerġija huwa 5.500 kWh ta' enerġija primarja meta tintuża l-ventilazzjoni li tirkupra s-
sħana. Dan jikkorrispondi għal madwar 43 fil-mija tal-medja tal-konsum tal-enerġija.

Emenda 299
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom b'mod 
partikolari jipprovdu l-mezzi meħtieġa 
biex jiġi żgurat, għal bini li diġà jeżisti 
okkupat minn residenti li jinsabu 
f'sitwazzjoni ta' faqar tal-enerġija 
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residenzjali, li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti 
minimi ta' prestazzjoni enerġetika skont l-
Artikolu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.

Emenda 300
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jintużaw tisħin u tberrid adegwati 
minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli biex 
jiġi mtejjeb bini biex jissodisfa r-rekwiżiti 
minimi ta' prestazzjoni enerġetika jekk ir-
rekwiżiti minimi ma jistgħux jiġu 
ssodisfati b'mod li huwa teknikament, 
funzjonalment u ekonomikament fattibbli 
permezz ta' mezzi oħra stabbiliti fil-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni enerġetika ma jistgħux jiġu ssodisfati b'mod li huwa 
teknikament, ambjentalment u ekonomikament fattibbli bil-mezzi stabbiliti fil-paragrafu 1, l-
użu adegwat ta' tisħin u tberrid permezz ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli kif stipulat fid-
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Direttiva RES adottata mis-seduta plenarja tal-Parlament Ewropew fis-17 ta' Diċembru 2008 
għandu jagħmilha possibbli li bini jikkwalifika.

Fid-Danimarka l-użu adegwat ta' teknoloġiji rinnovabbli – bħall-pompi tas-sħana u t-tisħin 
ċentralizzat – jista' jfisser li bini inqas effiċjenti mil-lat tal-enerġija jikkwalifika biex 
jissodisfa r-rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni enerġetika.

Emenda 301
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sistemi tekniċi tal-bini Sistemi tekniċi tal-bini u komponenti tal-
bini

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija fir-rigward tas-sistemi tekniċi tal-
bini li huma installati fil-binjiet. Ir-
rekwiżiti se jiġu ffissati għal sistemi tekniċi 
tal-bini u partijiet minnu ġodda, sostitwiti 
jew imqiegħda mill-ġdid.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija li jkunu l-aħjar meta titqies l-
ispiża fir-rigward tas-sistemi tekniċi tal-
bini li huma installati fil-binjiet u tal-
komponenti tal-bini. Ir-rekwiżiti se jiġu 
ffissati għal sistemi tekniċi tal-bini u 
komponenti tal-bini u partijiet minnhom
ġodda, sostitwiti jew imqiegħda mill-ġdid.

Dawn ir-rekwiżiti għandhom, 
partikolarment, ikopru l-komponenti li 
ġejjin:

Dawn ir-rekwiżiti għandhom, 
partikolarment, iżda mhux esklussivament,
ikopru l-komponenti li ġejjin:

(a) bojlers jew ġeneraturi oħra tas-sħana ta' 
sistemi ta' tisħin;

(a) bojlers jew ġeneraturi oħra tas-sħana ta’ 
sistemi ta’ tisħin, inkluż it-tisħin jew it-
tberrid ċentralizzat jew ta’ blokk;

(b) saħħana tal-ilma f’sistemi tal-misħun; (b) ħijters tal-ilma f’sistemi tal-misħun;
(c) unita’ ċentrali tal-ikkundizzjonar tal-
arja jew ġeneratur tal-kesħa f’sistemi tal-
ikkundizzjonar tal-arja.

(c) unita’ ċentrali tal-ikkundizzjonar tal-
arja jew ġeneratur tal-kesħa f’sistemi tal-
ikkundizzjonar tal-arja;

(ca) dawl installat;
(cb) komponenti tal-bini kif definiti fl-
Artikolu 2(5).

2. Ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stipulati skont il-paragrafu 1 
għandhom ikunu konsistenti mal-

2. Ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stipulati skont il-paragrafu 1 
għandhom ikunu konsistenti ma' 
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leġiżlazzjoni applikabbli lill-prodott(i) li 
jagħmlu s-sistema, u għandhom ikunu 
bbażati fuq stallazzjoni proprja tal-
prodott(i) u r-regolazzjoni u l-kontroll 
xieraq tas-sistema teknika tal-bini. B’mod 
partikolari, dawk ir-rekwiżiti għandhom 
jiżguraw li jintlaħaq bilanċ idrawliku 
xieraq ta’ sistemi idrawliċi ta’ tisħin bl-
ilma, u li d-daqs u t-tip xierqa tal-prodott(i)
intużaw għall-istallazzjoni fir-rigward tal-
użu maħsub tas-sistema teknika tal-bini.

kwalunkwe leġiżlazzjoni applikabbli lill-
prodott(i) li jagħmlu s-sistema u l-
komponenti tal-bini, u għandhom ikunu 
bbażati fuq stallazzjoni proprja tal-
prodott(i) u r-regolazzjoni u l-kontroll 
xieraq tas-sistema teknika tal-bini. Fil-każ 
ta' sistemi tekniċi tal-bini, dawk ir-
rekwiżiti għandhom jiżguraw li jintlaħaq 
bilanċ idrawliku xieraq ta’ sistemi idrawliċi 
ta’ tisħin bl-ilma, u li d-daqs u t-tip xierqa 
tal-prodott(i) intużaw għall-istallazzjoni 
fir-rigward tal-użu maħsub tas-sistema 
teknika tal-bini.

Or. en

Emenda 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija fir-rigward tas-sistemi tekniċi tal-
bini li huma installati fil-binjiet. Ir-
rekwiżiti se jiġu ffissati għal sistemi 
tekniċi tal-bini u partijiet minnu ġodda, 
sostitwiti jew imqiegħda mill-ġdid.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija fir-rigward tas-sistemi tekniċi tal-
bini li huma installati fil-binjiet. Ir-
rekwiżiti għandhom ikunu konsistenti 
mal-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli 
u għandhom, partikolarment, ikopru l-
komponenti li ġejjin:

Dawn ir-rekwiżiti għandhom,
partikolarment, ikopru l-komponenti li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2002/91/KE m'għandhiex tirrikjedi lill-Istati Membri li jistabbilixxu rekwiżiti tal-
effiċjenza speċifiċi fir-rigward tal-prodotti, peress li dawn diġà huma indirizzati fil-
leġiżlazzjoni korrispondenti (Tikkettar, BED, EuP, ...).  Madankollu hemm qbil dwar il-fatt li
t-test EPBD jista' jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jirriflettu dwar jekk jaqbilx li jiġu 
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stabbiliti livelli aktar stretti fil-mument tal-istallazzjoni bil-kundizzjoni li l-applikazzjoni 
tagħhom tkun soġġetta għal evalwazzjoni individwali tal-fattibilità teknika, funzjonali u 
ekonomika.

Emenda 303
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija fir-rigward tas-sistemi tekniċi tal-
bini li huma installati fil-binjiet. Ir-
rekwiżiti se jiġu ffissati għal sistemi tekniċi 
tal-bini u partijiet minnu ġodda, sostitwiti 
jew imqiegħda mill-ġdid.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija fir-rigward tas-sistemi tekniċi tal-
bini li huma installati u li jibdew 
jitħaddmu fil-binjiet. Ir-rekwiżiti se jiġu 
ffissati għal sistemi tekniċi tal-bini u 
partijiet minnu ġodda, sostitwiti jew 
imqiegħda mill-ġdid.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti wkoll rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni enerġetika għall-fażi tat-
tħaddim inizjali tas-sistemi tekniċi, biex jiġi żgurat li jkunu rregolati sew u li, riżultat ta' dan, 
il-potenzjal sħiħ tagħhom biex tiġi ffrankata l-enerġija jkun jista' jiġi sfruttat.

Emenda 304
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija fir-rigward tas-sistemi tekniċi tal-
bini li huma installati fil-binjiet. Ir-
rekwiżiti se jiġu ffissati għal sistemi tekniċi 
tal-bini u partijiet minnu ġodda, sostitwiti 
jew imqiegħda mill-ġdid.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-
enerġija fir-rigward tas-sistemi tekniċi tal-
bini li huma installati u li jibdew 
jitħaddmu fil-binjiet. Ir-rekwiżiti se jiġu 
ffissati għal tagħmir operattiv, sistemi 
tekniċi tal-bini u partijiet minnu ġodda, 
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sostitwiti jew imqiegħda mill-ġdid.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' l-emenda huwa li jiġi żgurat li t-tagħmir ikun irregolat kif suppost meta jibda 
jitħaddem. Barra minn hekk, l-insulazzjoni tal-pajpijiet tirrappreżenta mod irħis kif tiġi 
ffrankata l-enerġija.

Emenda 305
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bojlers jew ġeneraturi oħra tas-sħana ta' 
sistemi ta' tisħin;

(a) bojlers, ġeneraturi oħra tas-sħana jew 
apparat li jittrasferixxi s-sħana ta' sistemi 
ta' tisħin;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tispeċifika aktar is-sistemi tekniċi koperti.

Emenda 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bojlers jew ġeneraturi oħra tas-sħana ta' 
sistemi ta' tisħin;

(a) bojlers jew ġeneraturi oħra tas-sħana ta’ 
sistemi ta’ tisħin, inkluż it-tisħin u t-
tberrid ċentralizzat jew ta’ blokk;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2002/91/KE m'għandhiex tirrikjedi lill-Istati Membri li jistabbilixxu rekwiżiti tal-
effiċjenza speċifiċi fir-rigward tal-prodotti, peress li dawn diġà huma indirizzati fil-
leġiżlazzjoni korrispondenti (Tikkettar, BED, EuP, ...).  Madankollu hemm qbil dwar il-fatt li 
t-test EPBD jista' jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jirriflettu dwar jekk jaqbilx li jiġu 
stabbiliti livelli aktar stretti fil-mument tal-istallazzjoni bil-kundizzjoni li l-applikazzjoni 
tagħhom tkun soġġetta għal evalwazzjoni individwali tal-fattibilità teknika, funzjonali u 
ekonomika.

Emenda 307
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) pajpijiet

Or. de

Emenda 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) dawl.

Or. en
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Emenda 309
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) sistemi ta' ventilazzjoni flimkien ma' 
unitajiet ta' rkupru tas-sħana u pompi 
tas-sħana.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tispeċifika aktar is-sistemi tekniċi koperti.

Emenda 310
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) pajpijiet

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' l-emenda huwa li jiġi żgurat li t-tagħmir ikun irregolat kif suppost meta jibda 
jitħaddem. Barra minn hekk, l-insulazzjoni tal-pajpijiet tirrappreżenta mod irħis kif tiġi 
ffrankata l-enerġija.
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Emenda 311
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) sistemi tad-dawl;

Or. fi

Emenda 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti għal 
sistemi tekniċi tal-bini u partijiet tagħhom 
li jkunu ġodda, li jkunu sostitwiti jew li 
jiġu mqiegħda mill-ġdid, u għandhom 
jiġu applikati sakemm ikunu teknikament, 
funzjonalment u ekonomikament fattibbli. 
Għal dan il-għan, iridu jitqiesu għall-
inqas il-fatturi li ġejjin:
- ostakoli tekniċi (pereżempju, 
diffikultajiet kbar ta' istallazzjoni, jew 
koeżistenza diffiċli bejn teknoloġiji 
differenti);
- fatturi ekonomiċi (pereżempju, spejjeż 
għoljin wisq ta' istallazzjoni, jew provvista 
ta' enerġija ekonomikament 
inaċċessibbli); 
- fatturi politiċi (pereżempju, il-
promozzjoni ta' tip wieħed speċifiku ta' 
enerġija).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2002/91/KE m'għandhiex tirrikjedi lill-Istati Membri li jistabbilixxu rekwiżiti tal-
effiċjenza speċifiċi fir-rigward tal-prodotti, peress li dawn diġà huma indirizzati fil-
leġiżlazzjoni korrispondenti (Tikkettar, BED, EuP, ...).  Madankollu hemm qbil dwar il-fatt li 
t-test EPBD jista' jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jirriflettu dwar jekk jaqbilx li jiġu 
stabbiliti livelli aktar stretti fil-mument tal-istallazzjoni bil-kundizzjoni li l-applikazzjoni 
tagħhom tkun soġġetta għal evalwazzjoni individwali tal-fattibilità teknika, funzjonali u 
ekonomika.

Emenda 313
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jiġu stabbiliti rekwiżiti għal 
sistemi tekniċi tal-bini u partijiet tagħhom 
li jkunu ġodda, li jkunu sostitwiti jew li 
jiġu mqiegħda mill-ġdid, u għandhom 
jiġu applikati sakemm ikunu teknikament, 
funzjonalment u ekonomikament fattibbli. 
Għal dan il-għan, iridu jitqiesu għall-
inqas l-aspetti li ġejjin:
- ostakoli tekniċi (pereżempju, 
diffikultajiet kbar ta' istallazzjoni, jew 
koeżistenza negattiva ta' teknoloġiji 
differenti);
- fatturi ekonomiċi (pereżempju, spejjeż 
għoljin wisq ta' istallazzjoni, provvista ta' 
enerġija ekonomikament inaċċessibbli);
- fatturi politiċi (pereżempju il-
promozzjoni ta' tip wieħed speċifiku ta' 
enerġija).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jistgħu jiġu stabbiliti rekwiżiti għal sistemi tekniċi tal-bini u partijiet tagħhom li jkunu ġodda, 
li jkunu sostitwiti jew li jiġu mqiegħda mill-ġdid, u għandhom jiġu applikati sakemm ikunu 
teknikament, funzjonalment u ekonomikament fattibbli.
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Emenda 314
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stipulati skont il-paragrafu 1 
għandhom ikunu konsistenti mal-
leġiżlazzjoni applikabbli lill-prodott(i) li 
jagħmlu s-sistema, u għandhom ikunu 
bbażati fuq stallazzjoni proprja tal-
prodott(i) u r-regolazzjoni u l-kontroll 
xieraq tas-sistema teknika tal-bini. B’mod 
partikolari, dawk ir-rekwiżiti għandhom 
jiżguraw li jintlaħaq bilanċ idrawliku 
xieraq ta’ sistemi idrawliċi ta’ tisħin bl-
ilma, u li d-daqs u t-tip xierqa tal-prodott(i) 
intużaw għall-istallazzjoni fir-rigward tal-
użu maħsub tas-sistema teknika tal-bini.

2. Ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stipulati skont il-paragrafu 1 
għandhom ikunu konsistenti mal-
leġiżlazzjoni applikabbli lill-prodott(i) li 
jagħmlu s-sistema, u għandhom ikunu 
bbażati fuq stallazzjoni proprja tal-
prodott(i) u r-regolazzjoni u l-kontroll 
xieraq tas-sistema teknika tal-bini. B’mod
partikolari, dawk ir-rekwiżiti għandhom 
jiżguraw li t-tagħmir tekniku jkun 
irregolat kif suppost meta jibda jitħaddem, 
li jintlaħaq bilanċ idrawliku xieraq ta’ 
sistemi idrawliċi ta’ tisħin bl-ilma, u li d-
daqs u t-tip xierqa tal-prodott(i) intużaw 
għall-istallazzjoni fir-rigward tal-użu 
maħsub tas-sistema teknika tal-bini.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sal-lum ma tqisux biżżejjed is-sistemi tekniċi tal-bini fir-rigward tal-prestazzjoni enerġetika 
globali tal-bini. Għal din ir-raġuni, għandhom jiġu stabbiliti wkoll rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni enerġetika għall-fażi tat-tħaddim inizjali tas-sistemi tekniċi, biex jiġi żgurat li 
jkunu rregolati sew u li, riżultat ta' dan, il-potenzjal sħiħ tagħhom biex tiġi ffrankata l-
enerġija jkun jista' jiġi sfruttat.

Emenda 315
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal- 2. Ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
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enerġija stipulati skont il-paragrafu 1 
għandhom ikunu konsistenti mal-
leġiżlazzjoni applikabbli lill-prodott(i) li 
jagħmlu s-sistema, u għandhom ikunu 
bbażati fuq stallazzjoni proprja tal-
prodott(i) u r-regolazzjoni u l-kontroll 
xieraq tas-sistema teknika tal-bini. B’mod 
partikolari, dawk ir-rekwiżiti għandhom 
jiżguraw li jintlaħaq bilanċ idrawliku 
xieraq ta’ sistemi idrawliċi ta’ tisħin bl-
ilma, u li d-daqs u t-tip xierqa tal-prodott(i) 
intużaw għall-istallazzjoni fir-rigward tal-
użu maħsub tas-sistema teknika tal-bini.

enerġija stipulati skont il-paragrafu 1 
għandhom ikunu konsistenti mal-
leġiżlazzjoni applikabbli lill-prodott(i) li 
jagħmlu s-sistema, b'mod partikolari d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/.../KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [li 
tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta' 
rekwiżiti tal-ekodisinn għall-prodotti li 
jużaw l-enerġija], u għandhom ikunu 
bbażati fuq stallazzjoni proprja tal-
prodott(i) u r-regolazzjoni u l-kontroll 
xieraq tas-sistema teknika tal-bini. B’mod 
partikolari, dawk ir-rekwiżiti għandhom 
jiżguraw li t-tagħmir tekniku jkun 
irregolat kif suppost meta jibda jitħaddem, 
li jintlaħaq bilanċ idrawliku xieraq ta’ 
sistemi idrawliċi ta’ tisħin bl-ilma, u li d-
daqs u t-tip xierqa tal-prodott(i) intużaw 
għall-istallazzjoni fir-rigward tal-użu 
maħsub tas-sistema teknika tal-bini.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' l-emenda huwa li jiġi żgurat li t-tagħmir ikun irregolat kif suppost meta jibda 
jitħaddem. Barra minn hekk, din id-Direttiva m'għandhiex twassal sabiex jiddaħħlu standards 
ġodda, u għalhekk huwa importanti li ssir referenza għad-Direttiva dwar l-ekodisinn.

Emenda 316
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stipulati skont il-paragrafu 1 
għandhom ikunu konsistenti mal-
leġiżlazzjoni applikabbli lill-prodott(i) li 
jagħmlu s-sistema, u għandhom ikunu 
bbażati fuq stallazzjoni proprja tal-
prodott(i) u r-regolazzjoni u l-kontroll 
xieraq tas-sistema teknika tal-bini. B’mod 

2. Ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stipulati skont il-paragrafu 1 
għandhom ikunu konsistenti mal-
leġiżlazzjoni applikabbli lill-prodott(i) li 
jagħmlu s-sistema, u għandhom ikunu 
bbażati fuq stallazzjoni proprja tal-
prodott(i) u r-regolazzjoni u l-kontroll 
xieraq tas-sistema teknika tal-bini. B’mod 
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partikolari, dawk ir-rekwiżiti għandhom 
jiżguraw li jintlaħaq bilanċ idrawliku 
xieraq ta’ sistemi idrawliċi ta’ tisħin bl-
ilma, u li d-daqs u t-tip xierqa tal-prodott(i) 
intużaw għall-istallazzjoni fir-rigward tal-
użu maħsub tas-sistema teknika tal-bini.

partikolari, dawk ir-rekwiżiti għandhom 
jiżguraw li jintlaħqu kontroll ta' kull 
kamra u bilanċ idrawliku xieraq ta’ sistemi 
idrawliċi ta’ tisħin bl-ilma, u li d-daqs u t-
tip xierqa tal-prodott(i) intużaw għall-
istallazzjoni fir-rigward tal-użu maħsub 
tas-sistema teknika tal-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ħafna Stati Membri ġodda, is-sistemi tat-tisħin jistgħu biss jinxtegħlu jew jintfew. Ir-
regolazzjoni tat-tisħin għalhekk trid issir billi jinfetħu t-twieqi, xi ħaġa li tiswa ħafna flus u li 
ma tużax l-enerġija b'mod effiċjenti. Il-kontroll ta' kull kamra tas-sistemi tekniċi, bħat-tisħin, 
it-tberrid, il-ventilazzjoni u d-dawl għandhom ikunu inklużi biex tiġi ffrankata l-enerġija bl-
iżgħar spiża possibbli.

Emenda 317
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu installati arloġġi intelliġenti fil-bini 
kollu ġdid jew rinnovat u kull meta 
jinbidel arloġġ, u għandhom 
jinkoraġġixxu l-istallazzjoni ta' sistemi ta' 
kontroll attiv bħas-sistemi ta' 
awtomatizzazzjoni, kontroll u monitoraġġ
fejn ikun xieraq, biex il-konsumaturi 
jkunu jistgħu jirċievu informazzjoni 
xierqa dwar l-użu tagħhom tal-enerġija, 
biex jippermettu l-kontroll b’mod 
effiċjenti ħafna tar-relazzjoni bejn il-
konsum u l-ħin b'mod manwali u/jew 
permezz ta' sistemi ta' awtomatizzazzjoni 
tal-bini, u biex iservu bħala fornitur tad-
dejta għall-implimentazzjoni tal-Artikoli 
3, 4, 5 u 10 u l-Anness I.

Or. en
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Emenda 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Sistemi ta' insulazzjoni għall-qoxra tal-

bini
1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu rekwiżiti minimi dwar il-
prestazzjoni enerġetika tas-sistemi ta' 
insulazzjoni għall-qoxra tal-bini, li 
japplikaw b'mod partikolari għall-
komponenti li ġejjin:
(a) is-saqaf;
(b) sistemi għall-irduppjar intern tal-
qoxra tal-bini, inklużi l-art u s-soqfa minn 
ġewwa;
(c) sistemi għall-irduppjar estern tal-
qoxra tal-bini;
(d) twieqi, ħoġor tat-twieqi u l-kaxex tar-
'roller blinds';
(e) trattament lineari ta' pontijiet termiċi, 
b'mod partikolari fil-puntijiet fejn 
jiltaqgħu ċ-ċangaturi (slabs) u l-gallariji, 
ta' vażi (acroters) u ta' punti fejn 
jiltaqgħu l-faċċati u komponenti li jkunu 
jisporġu 'l barra minnha.
2. Ir-rekwiżiti minimi msemmija fil-
paragrafu 1 iridu jkunu konformi mal-liġi 
applikabbli għall-prodotti li jiffurmaw 
parti mis-sistema u għandhom ikunu 
bbażati fuq stallazzjoni korretta tal-
prodotti. Dawn ir-rekwiżiti għandhom 
b'mod partikolari jiżguraw li t-telf tas-
sħana mill-qoxra tal-bini jkun baxx jew 
nulli.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.

Emenda 319
Markus Ferber

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar

Il-bini li għandu sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-

enerġija primarja baxxi jew żero

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu pjani 
nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Għandhom 
jiffisaw miri għall-perċentwali minimu li 
dawk li binjiet sejrin jikkostitwixxi, fl-
2020, tal-għadd totali ta’ binijiet, u li se 
jirrapreżentaw f’relazzjoni mal-erja totali 
utlii tal-art.

Għandhom jiġu stabbiliti miri separati 
għal:

(a) bini residenzjali ġdid u rranġat;

(b) bini mhux residenzjali ġdid u rranġat;

(c) bini okkupat minn awtoritajiet 
pubbliċi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-miri msemmija fil-punt (c) filwaqt li 
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jqisu r-rwol ewlieni li għandu jkollhom l-
awtoritajiet pubbliċi fil-qasam tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jinkludi fost l-oħrajn 
l-elementi li ġejjin:

(a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet li għandhom sew l-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju sew il-konsum 
tal-enerġija primarja baxxi jew żero;

(b) miri intermedji espressi bħala 
perċentwal li dawk il-binjiet għandhom 
jikkostitwixxu mill-għadd totali ta’ binijiet 
u jirrappreżenta f’relazzjoni mal-erja 
totali utli tal-art fl-2015;

(c) informazzjoni dwar il-miżuri 
implimentati għall-promozzjoni ta’ dawn 
il-binijiet.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjani nazzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard mit-
30 ta’ Ġunju 2001 u jirrappurtaw lill-
Kummissjoni kull tliet snin dwar il-
progress fl-implimentazzjoni tal-pjani 
nazzjonali tagħhom. Il-pjani nazzjonali u 
r-rapporti dwar il-progress jistgħu jiġu 
inklużi fil-Pjani ta' Azzjoni għall-
Effiċjenza ta' Enerġija msemmija fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE.

4. The Commission shall establish 
common principles for defining buildings 
of which both carbon dioxide emissions 
and primary energy consumption are low 
or equal to zero.

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 21(2).
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5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati Membri 
fiż-żieda fl-għadd ta’ binjiet li għandhom 
sew l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Abbażi ta’ dan ir-
rapport, il-Kummissjoni għandha 
mbagħad tiżviluppa strateġija u, jekk 
meħtieġ, tipproponi miżuri biex iżżid l-
għadd ta' dawk il-binjiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kostruzzjoni ta' bini li l-emissjonijiet ta' CO2 u l-konsum primarju ta' enerġija tiegħu huma 
baxxi jew nulli, u li għalhekk tmur sew lil hinn mill-istandards minimi li għandhom jiġu 
stipulati mill-Istati Membri, għandhom ikunu kwistjoni volontarja. Għalhekk, l-Istati Membri 
ma jistgħux huma nnifishom jimpenjaw ruħhom li jiżguraw li sal-2020 bini bħal dan ikun 
parti speċifika mill-istokkijiet ġenerali tal-bini. Jidher li l-arranġamenti proposti fl-Artikolu 
9(5) jirrappreżentaw l-ewwel pass lejn l-introduzzjoni ta' rekwiżiti speċifiċi tal-UE rigward 
djar b'użu baxx jew null ta' enerġija (sussidjarjetà).

Emenda 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bini li għandu sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-

enerġija primarja baxxi jew żero

Il-bini b'konsum tal-enerġija nett żero 

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu pjani 
nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Għandhom 
jiffisaw miri għall-perċentwali minimu li 
dawk li binjiet sejrin jikkostitwixxi, fl-
2020, tal-għadd totali ta’ binijiet, u li se 
jirrapreżentaw f’relazzjoni mal-erja totali 
utlii tal-art.

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu pjani 
nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ binjiet 
b'konsum tal-enerġija nett żero.
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1a. Sal-2012 fil-każ ta' binjiet okkupati 
mill-awtoritajiet pubbliċi u f'każijiet oħra 
sal-2016, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-binjiet il-ġodda kollha 
ikollhom konsum tal-enerġija nett żero. 

Għandhom jiġu stabbiliti miri separati 
għal:

1b. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miri għall-2015 u għall-2020 
għall-persentaġġ minimu ta' binjiet 
eżistenti li għandhom ikunu binjiet b'użu 
tal-enerġija nett żero, imkejla bħala 
persentaġġ tan-numru totali ta' binjiet u 
bħala persentaġġ fir-rigward tal-qisien 
totali tal-art li tintuża. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu miri separati 
għal:

(a) bini residenzjali ġdid u rranġat; (a) bini residenzjali;

(b) bini mhux residenzjali ġdid u rranġat; (b) bini mhux residenzjali;

(c) bini okkupat minn awtoritajiet pubbliċi. (c) bini okkupat minn awtoritajiet pubbliċi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-miri msemmija fil-punt (c) filwaqt li 
jqisu r-rwol ewlieni li għandu jkollhom l-
awtoritajiet pubbliċi fil-qasam tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:

(a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet li għandhom sew l-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju sew il-konsum 
tal-enerġija primarja baxxi jew żero;

(a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet b'konsum tal-enerġija nett żero;

(b) miri intermedji espressi bħala 
perċentwal li dawk il-binjiet għandhom 
jikkostitwixxu mill-għadd totali ta’ binijiet 
u jirrappreżenta f’relazzjoni mal-erja 
totali utli tal-art fl-2015;

(ba) dettalji tar-rekwiżiti tal-Istati Membri 
rigward il-livelli minimi tal-enerġija minn 
sorsi rinnovabbli f’bini ġdid u f’bini 
eżistenti li għaddej minn rinnovament 
kbir, kif rikjest skont id-Direttiva 
2008/xx/KE dwar il-promozzjoni tal-użu 
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tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u l-
Artikoli 6 u 7 ta’ din id-Direttiva;

(c) informazzjoni dwar il-miżuri 
implimentati għall-promozzjoni ta’ dawn 
il-binijiet.

(c) kampanji ta' informazzjoni dwar il-
miżuri implimentati għall-promozzjoni ta’ 
dawn il-binjiet;

(ca) programmi nazzjonali, reġjonali jew 
lokali biex jappoġġjaw il-miżuri tal-
prestazzjoni tal-enerġija bħall-inċentivi 
fiskali, l-istrumenti finanzjarji jew it-
tnaqqis tal-VAT.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjani nazzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull tliet 
snin dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
tal-pjani nazzjonali tagħhom. Il-pjani
nazzjonali u r-rapporti dwar il-progress 
jistgħu jiġu inklużi fil-Pjani ta' Azzjoni 
għall-Effiċjenza ta' Enerġija msemmija fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjanijiet nazzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull tliet 
snin dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
tal-pjanijiet nazzjonali tagħhom. Il-
pjanijiet nazzjonali u r-rapporti dwar il-
progress għandhom jiġu inklużi fil-
Pjanijiet ta' Azzjoni għall-Effiċjenza tal-
Enerġija msemmija fl-Artikolu 14(2) tad-
Direttiva 2006/32/KE.

3a. Fi żmien xahrejn min-notifika ta’ pjan 
nazzjonali minn Stat Membru skont il-
paragrafu 3, il-Kummissjoni, filwaqt li 
tqis bis-sħiħ il-prinċipju tas-sussidjarjetà, 
tista’ tirrifjuta dak il-pjan, jew kwalunkwe 
aspett minnu, fuq il-bażi li ma jirrispettax 
ir-rekwiżiti kollha ta’ dan l-Artikolu. 
F’dan il-każ, l-Istati Membri għandhom 
jipproponu l-emendi. Fi żmien xahar 
minn meta tirċievi dawn il-proposti, il-
Kummissjoni għandha taċċetta l-pjan 
emendat jew titlob aktar emendi speċifiċi. 
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jieħdu l-passi 
kollha raġonevoli biex jaqblu fuq il-pjan 
nazzjonali fi żmien ħames xhur mid-data 
tan-notifika inizjali.  

4. The Commission shall establish 
common principles for defining buildings 
of which both carbon dioxide emissions 
and primary energy consumption are low 
or equal to zero.
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Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 21(2).

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati Membri 
fiż-żieda fl-għadd ta’ binjiet li għandhom 
sew l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Abbażi ta’ dan ir-
rapport, il-Kummissjoni għandha mbagħad 
tiżviluppa strateġija u, jekk meħtieġ, 
tipproponi miżuri biex iżżid l-għadd ta' 
dawk il-binjiet.

5. Sal-2016, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapport dwar il-progress tal-
Istati Membri fiż-żieda fl-għadd ta’ binjiet 
b'konsum tal-enerġija nett żero. Abbażi 
ta’ dan ir-rapport, il-Kummissjoni għandha 
mbagħad tiżviluppa strateġija u, jekk 
meħtieġ, tipproponi miżuri biex iżżid l-
għadd ta' dawk il-binjiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull sena, il-bini ġdid jirrappreżenta madwar 1% tal-istokkijiet tal-bini. Dan il-persentaġġ 
żgħir għandu jkun ikkaraterizzat mill-iktar teknoloġiji riċenti f'termini ta' effiċjenza tal-
enerġija u enerġiji rinnovabbli biex jiġi żgurat li l-binjiet il-ġodda jgħinu lill-UE tilħaq l-
objettivi tagħha tal-bidla fil-klima u jgħinuha ssir inqas dipendenti fuq enerġija importata, 
għalja u skarsa. Jekk jiġu introdotti dawn it-teknoloġiji waqt il-kostruzzjoni inizjali tal-bini 
jkun inqas għali.

Emenda 321
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bini li għandu sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-

enerġija primarja baxxi jew żero

Il-binjiet tal-enerġija primarja netta żero u 
s-surplus tal-enerġija.

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu pjani
nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjanijiet nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ 
binjiet li jikkonformaw mal-istandards tal-
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tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero. Għandhom 
jiffissaw miri għall-perċentwali minimu li 
dawk li binjiet sejrin jikkostitwixxi, fl-
2020, tal-għadd totali ta’ binijiet, u li se 
jirrapreżentaw f’relazzjoni mal-erja totali 
utlii tal-art.

bini tal-enerġija primarja netta żero u s-
surplus tal-enerġija. Huma għandhom 
jeħtieġu li l-binjiet ġodda kollha jkunu 
tal-anqas b'enerġija primarja netta żero
sa mhux aktar tard mill-2014.

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-
binjiet ġodda u eżistenti kollha li huma 
suġġetti għal rinnovament kbir u huma 
okkupati mill-awtoritajiet pubbliċi 
jikkonformaw tal-anqas mal-istandards 
tal-bini tal-enerġija primarja netta żero 
mill-2012 'il quddiem meta wieħed iqis l-
irwol ewlieni li l-awtoritajiet pubbliċi 
għandhom fil-qasam tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-binjiet.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miri li jorbtu għall-2012, 2015 u 2020 
għal enerġija primarja netta żero jew 
binjiet b'surplus ta' enerġija bħala l-
perċentwal minimu tal-għadd totali ta' 
binjiet fir-rigward tal-erja tal-art utli 
totali. Dawn għandhom ikunu stabbiliti 
għal minimu ta' 30% għall-2012 u għal 
50% sal-2015.

Għandhom jiġu stabbiliti miri separati 
għal:

Għandhom jiġu stabbiliti miri separati li 
jorbtu għal:

(a) bini residenzjali ġdid u rranġat; (a) bini residenzjali eżistenti;

(b) bini mhux residenzjali ġdid u rranġat; (b) bini mhux residenzjali eżistenti;

(c) bini okkupat minn awtoritajiet 
pubbliċi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
miri msemmija fil-punt (c) filwaqt li jqisu 
r-rwol ewlieni li għandu jkollhom l-
awtoritajiet pubbliċi fil-qasam tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
binjiet kollha eżistenti jkunu suġġetti li 
jwettqu rinnovament kbir konformi ma' 
tal-anqas standards ta' binjiet b'enerġija 
primarja netta żero sa mhux aktar tard 
mill-2018.

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:
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(a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet li għandhom sew l-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju sew il-konsum 
tal-enerġija primarja baxxi jew żero;

(a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet b'enerġija primarja netta żero u 
b'surplus ta; enerġija;

(b) miri intermedji espressi bħala 
perċentwal li dawk il-binjiet għandhom 
jikkostitwixxu mill-għadd totali ta’ binijiet 
u jirrappreżenta f’relazzjoni mal-erja 
totali utli tal-art fl-2015;

(b) il-miri intermedji li jorbtu kif speċifikat 
fil-paragrafu 1;

(c) informazzjoni dwar il-miżuri 
implimentati għall-promozzjoni ta’ dawn 
il-binijiet.

(c) perspettiva ġenerali tal-politiki kollha 
u l-miżuri implimentati għall-promozzjoni 
ta’ dawn il-binijiet.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjani nazzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull tliet 
snin dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
tal-pjani nazzjonali tagħhom. Il-pjani
nazzjonali u r-rapporti dwar il-progress 
jistgħu jiġu inklużi fil-Pjani ta' Azzjoni 
għall-Effiċjenza ta' Enerġija msemmija fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjanijiet nazzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull tliet 
snin dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
tal-pjanijiet nazzjonali tagħhom. Il-
pjanijiet nazzjonali u r-rapporti dwar il-
progress jistgħu jiġu inklużi fil-Pjanijiet ta' 
Azzjoni għall-Effiċjenza ta' Enerġija 
msemmija fl-Artikolu 14(2) tad-
Direttiva 2006/32/KE.

4. The Commission shall establish
common principles for defining buildings 
of which both carbon dioxide emissions 
and primary energy consumption are low 
or equal to zero.

4. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi 
binjiet b'enerġija primarja netta żero u 
b'surplus ta' enerġija sa mhux aktar tard 
mill-2010.

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 21(2).

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 21(2).

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati Membri 
fiż-żieda fl-għadd ta’ binjiet li għandhom 
sew l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Abbażi ta’ dan ir-
rapport, il-Kummissjoni għandha mbagħad 
tiżviluppa strateġija u, jekk meħtieġ, 

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati Membri 
fiż-żieda fl-għadd ta’ binjiet b'enerġija 
primarja netta żero u b'surplus ta' 
enerġija sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Ġunju 2012 u kull tliet snin minn hemm 
'il quddiem. Abbażi ta’ dan ir-rapport, il-
Kummissjoni għandha mbagħad tiżviluppa 
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tipproponi miżuri biex iżżid l-għadd ta' 
dawk il-binjiet.

pjan ta' azzjoni u, jekk meħtieġ, tipproponi 
miżuri biex iżżid l-għadd ta' dawk il-
binjiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri diġà adottaw miri ambizzjużi għal binjiet bi prestazzjoni għolja. Meta 
wieħed iqis il-benefiċċji ekonomiċi, għall-impjiegi u ambjentali assoċjati, Stati Membri oħra 
għandhom jistabbilixxu miri simili. 

Emenda 322
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bini li għandu sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-

enerġija primarja baxxi jew żero

Binjiet b'surplus ta' enerġija

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu pjani
nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Għandhom 
jiffisaw miri għall-perċentwali minimu li 
dawk li binjiet sejrin jikkostitwixxi, fl-
2020, tal-għadd totali ta’ binijiet, u li se 
jirrapreżentaw f’relazzjoni mal-erja totali 
utlii tal-art.

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjanijiet nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ 
binjiet li jikkonformaw mal-istandards tal-
binjiet b'surplus ta' enerġija.. Għandhom 
jiffisaw miri li jorbtu għall-perċentwali 
minima li dawk il-binjiet sejrin 
jikkostitwixxi, fl-2020, tal-għadd totali ta’ 
binijiet, u li se jirrappreżentaw f’relazzjoni 
mal-erja totali utli tal-art.

Għandhom jiġu stabbiliti miri separati 
għal:

Għandhom jiġu stabbiliti miri li jorbtu 
separati għal:

(a) bini residenzjali ġdid u rranġat; (a) bini residenzjali ġdid u rranġat;

(b) bini mhux residenzjali ġdid u rranġat; (b) bini mhux residenzjali ġdid u 
rranġat;

(c) bini okkupat minn awtoritajiet pubbliċi. (c) bini okkupat minn awtoritajiet pubbliċi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
miri msemmija fil-punt (c) filwaqt li jqisu 
r-rwol ewlieni li għandu jkollhom l-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
binjiet ġodda u eżistenti kollha msemmija 
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awtoritajiet pubbliċi fil-qasam tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.

f'punt (c) li huma suġġetti għal 
rinnovament kbir jikkonformaw mal-
istandards tal-binjiet b'surplus ta' 
enerġija mill-2012 'il quddiem meta jitqies 
l-irwol ewlieni li għandu jkollhom l-
awtoritajiet pubbliċi fil-qasam tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-binijiet.

L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-
binjiet ġodda kollha jikkonformaw mal-
istandards tal-binjiet b'surplus ta' 
enerġija sa mhux aktar tard mill-2015.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
binjiet eżistenti kollha li huma suġġetti 
għal rinnovament kbir jikkonformaw mal-
istandards tal-binjiet b'surplus ta' 
enerġija sa mhux aktar tard mill-2020. 

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:

(a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet li għandhom sew l-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju sew il-konsum 
tal-enerġija primarja baxxi jew żero;

(a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet b'surplus ta' enerġija;

(b) miri intermedji espressi bħala 
perċentwal li dawk il-binjiet għandhom 
jikkostitwixxu mill-għadd totali ta’ binijiet 
u jirrappreżenta f’relazzjoni mal-erja totali 
utli tal-art fl-2015;

(b) miri intermedji li jorbtu espressi bħala 
perċentwal li dawk il-binjiet għandhom 
jikkostitwixxu mill-għadd totali ta’ binijiet 
u jirrappreżenta f’relazzjoni mal-erja totali 
utli tal-art fl-2015;

(c) informazzjoni dwar il-miżuri 
implimentati għall-promozzjoni ta’ dawn 
il-binijiet.

(c) sommarju tal-politiki kollha u l-miżuri 
implimentati għall-promozzjoni ta’ dawn 
il-binijiet.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjani nazzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull tliet 
snin dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
tal-pjani nazzjonali tagħhom. Il-pjani
nazzjonali u r-rapporti dwar il-progress 
jistgħu jiġu inklużi fil-Pjani ta' Azzjoni 
għall-Effiċjenza ta' Enerġija msemmija fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjanijiet nazzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull tliet 
snin dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
tal-pjanijiet nazzjonali tagħhom. Il-
pjanijiet nazzjonali u r-rapporti dwar il-
progress jistgħu jiġu inklużi fil-Pjanijiet ta' 
Azzjoni għall-Effiċjenza ta' Enerġija 
msemmija fl-Artikolu 14(2) tad-
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Direttiva 2006/32/KE.
4. The Commission shall establish common 
principles for defining buildings of which 
both carbon dioxide emissions and primary 
energy consumption are low or equal to 
zero.

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
definizzjoni komuni għal binjiet b'surplus 
ta' enerġija sa mhux aktar tard mill-2010.

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 21(2).

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 21(2).

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport 
dwar il-progress tal-Istati Membri fiż-żieda fl-
għadd ta’ binjiet li għandhom sew l-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju sew il-
konsum tal-enerġija primarja baxxi jew żero
Abbażi ta’ dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha mbagħad tiżviluppa strateġija u, jekk 
meħtieġ, tipproponi miżuri biex iżżid l-għadd 
ta' dawk il-binjiet.

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati Membri 
fiż-żieda fl-għadd ta’ binjiet b'surplus ta' 
enerġija sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Jannar 2012 u kull tliet snin minn hemm 
'il quddiem. Abbażi ta’ dan ir-rapport, il-
Kummissjoni għandha mbagħad tiżviluppa 
pjan ta' azzjoni u, jekk meħtieġ, tipproponi 
miżuri biex iżżid l-għadd ta' dawk il-
binjiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri diġà adottaw miri ambizzjużi għal binjiet bi prestazzjoni għolja. Meta 
wieħed iqis il-benefiċċji ekonomiċi, għall-impjiegi u ambjentali assoċjati, Stati Membri oħra 
għandhom jistabbilixxu miri simili. Għalhekk huwa meħtieġ pjan ta' azzjoni ċar għall-aħħar 
teknoloġiji u l-ogħla standards.

Emenda 323
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bini li għandu sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero

Il-bini li għandu sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero jew li 
jipproduċi l-enerġija 
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Or. fi

Emenda 324
Anni Podimat

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bini li għandu sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero

Il-bini li għandu sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero u bini 
b'surplus ta' enerġija

Or. en

Ġustifikazzjoni

Binjiet b'surplus ta' enerġija, li jipproduċu aktar enerġija milli jikkunsmaw, diġà huma 
teknikament vijabbli.

Emenda 325
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bini li għandu sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero

Binjiet li għandhom il-konsum tal-enerġija 
finali baxx jew żero.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dak li jimpurtah lill-konsumatur huwa l-konsum aħħari tal-enerġija - dan huwa li jara meta 
jaqraw il-miter tiegħu u huwa irrilevanti għalih jekk l-elettriku huwiex iġġenerat minn sorsi 
rinnovabbli jew mill-enerġija nukleari. L-istess huwa minnu dwar il-gass naturali, li jista' jiġi 
ġġenerat mill-iskart. Djar b'konsum ta' enerġija baxx għandhom jiġu ddisinjati mill-bidu nett 
ladarba kull modifika li tkun meħtieġa u li ssir wara tiġi tiswa ħafna flus. Għal dan il-għan, 
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binjiet irranġati għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tad-Direttiva. Bl-istess mod, l-
istabbiliment ta' miri ta' perċentwali speċifiċi jwasslu mill-ġdid għal ekonomija ppjanata.

Emenda 326
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu pjani
nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Għandhom jiffisaw 
miri għall-perċentwali minimu li dawk li 
binjiet sejrin jikkostitwixxi, fl-2020, tal-
għadd totali ta’ binijiet, u li se 
jirrapreżentaw f’relazzjoni mal-erja totali 
utlii tal-art.

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjanijiet nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ 
binjiet li jkollhom sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero jew li 
jipproduċu l-enerġija. Għandhom 
jistabbilixxu miri għall-perċentwali minima 
li dawk il-binjiet fl-2020 se jikkostitwixxu 
mill-għadd totali ta’ binijiet, u li se  
tirrappreżenta f’relazzjoni mal-erja utli 
totali tal-art.

Għandhom jiġu stabbiliti miri separati 
għal:

Għandhom jiġu stabbiliti miri separati 
għal:

a) bini residenzjali ġdid u rranġat; a) bini residenzjali ġdid u rranġat;
b) bini mhux residenzjali ġdid u rranġat; b) bini mhux residenzjali ġdid u rranġat;

c) bini okkupat minn awtoritajiet pubbliċi. c) bini okkupat minn awtoritajiet pubbliċi.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
miri msemmija fil-punt (c) filwaqt li jqisu 
r-rwol ewlieni li għandu jkollhom l-
awtoritajiet pubbliċi fil-qasam tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
miri msemmija fil-punt (c) filwaqt li jqisu 
r-rwol ewlieni li għandu jkollhom l-
awtoritajiet pubbliċi fil-qasam tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:

a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet li għandhom sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero;

a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet li għandhom sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero jew li 
jipproduċu l-enerġija;

b) miri intermedji espressi bħala 
perċentwal li dawk il-binjiet għandhom 

b) miri intermedji espressi bħala 
perċentwal li dawk il-binjiet għandhom 
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jikkostitwixxu mill-għadd totali ta’ binijiet 
u jirrappreżenta f’relazzjoni mal-erja totali 
utli tal-art fl-2015;

jikkostitwixxu mill-għadd totali ta’ binijiet 
u jirrappreżenta f’relazzjoni mal-erja utli 
totali tal-art fl-2015;

c) informazzjoni dwar il-miżuri 
implimentati għall-promozzjoni ta’ dawn 
il-binijiet.

c) informazzjoni dwar il-miżuri 
implimentati għall-promozzjoni ta’ dawn 
il-binijiet.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjani nazzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull tliet 
snin dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
tal-pjani nazzjonali tagħhom. Il-pjani
nazzjonali u r-rapporti dwar il-progress 
jistgħu jiġu inklużi fil-Pjani ta' Azzjoni 
għall-Effiċjenza ta' Enerġija msemmija fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjani nazzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull tliet 
snin dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
tal-pjani nazzjonali tagħhom. Il-pjanijiet
nazzjonali u r-rapporti dwar il-progress 
jistgħu jiġu inklużi fil-Pjanijiet ta' Azzjoni 
għall-Effiċjenza ta' Enerġija msemmija fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE.

4. The Commission shall establish 
common principles for defining buildings 
of which both carbon dioxide emissions 
and primary energy consumption are low 
or equal to zero.

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
prinċipji komuni biex tiddefinixxi binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxx jew żero jew li jipproduċu l-
enerġija.

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 21(2).

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 21(2).

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati Membri 
fiż-żieda fl-għadd ta’ binjiet li għandhom 
sew l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Abbażi ta’ dan ir-
rapport, il-Kummissjoni għandha mbagħad 
tiżviluppa strateġija u, jekk meħtieġ, 
tipproponi miżuri biex iżżid l-għadd ta' 
dawk il-binjiet.

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati Membri 
fiż-żieda fl-għadd ta’ binjiet li għandhom 
sew l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero jew li jipproduċu 
l-enerġija. Abbażi ta’ dan ir-rapport, il-
Kummissjoni għandha mbagħad tiżviluppa 
strateġija u, jekk meħtieġ, tipproponi 
miżuri biex iżżid l-għadd ta' dawk il-
binjiet.

Or. fi
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Emenda 327
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu pjani
nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Għandhom 
jiffisaw miri għall-perċentwali minimu li 
dawk li binjiet sejrin jikkostitwixxi, fl-
2020, tal-għadd totali ta’ binijiet, u li se 
jirrapreżentaw f’relazzjoni mal-erja totali 
utlii tal-art.

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjanijiet nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ 
binjiet li jkollhom konsum tal-enerġija 
finali baxxi  jew żero.

Għandhom jiġu stabbiliti miri separati 
għal:

Għandhom jiġu stabbiliti miri li ma 
jorbtux separati għal:

(a) bini residenzjali ġdid u rranġat; ; (a) binjiet residenzjali ġodda; 
(b) bini mhux residenzjali ġdid u rranġat; (b) bini mhux residenzjali ġdid;

(c) bini okkupat minn awtoritajiet pubbliċi. (c) bini okkupat minn awtoritajiet pubbliċi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-miri msemmija fil-punt (c) filwaqt li 
jqisu r-rwol ewlieni li għandu jkollhom l-
awtoritajiet pubbliċi fil-qasam tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dak li jimpurtah lill-konsumatur huwa l-konsum aħħari tal-enerġija - dan huwa li jara meta 
jaqra l-miter tiegħu u huwa irrilevanti għalih jekk l-elettriku huwiex iġġenerat minn sorsi 
rinnovabbli jew mill-enerġija nukleari. L-istess huwa minnu dwar il-gass naturali, li jista' jiġi 
ġġenerat mill-iskart. Djar b'konsum ta' enerġija baxx għandhom jiġu ddisinjati mill-bidu nett 
ladarba kull modifika li tkun meħtieġa u li ssir wara tiġi tiswa ħafna flus. Għal dan il-għan, 
binjiet irranġati għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tad-Direttiva. Bl-istess mod, l-
istabbiliment ta' miri ta' perċentwali speċifiċi jwasslu mill-ġdid għal ekonomija ppjanata.
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Emenda 328
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu pjani
nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Għandhom 
jiffisaw miri għall-perċentwali minimu li 
dawk li binjiet sejrin jikkostitwixxi, fl-
2020, tal-għadd totali ta’ binijiet, u li se 
jirrapreżentaw f’relazzjoni mal-erja totali 
utlii tal-art.

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjanijiet nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ 
binjiet ġodda li jkollhom sew l-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju sew 
il-konsum tal-enerġija primarja baxxi jew 
żero u tal-binjiet eżistenti li jkollhom sew 
l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju 
sew il-konsum tal-enerġija primarja baxxi 
jew meta jkun possibbli żero. Għal binjiet 
ġodda l-Istati Membri għandhom 
gradwalment jistabbilixxu bħala l-
istandard tal-kostruzzjoni kemm tal-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju 
sew tal-konsum tal-enerġija primarja għal 
żero. Għal binjiet eżistenti għandhom 
jistabbilixxu miri għall-perċentwali minima 
li dawk il-binjiet fl-2020 se jikkostitwixxu 
mill-għadd totali ta’ binijiet, u li se  
tirrappreżenta f’relazzjoni mal-erja utli 
totali tal-art..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kostruzzjoni ta' kull bini ġdid, b'tali mod li l-emissjonijiet ta' CO2 u l-konsum primarju tal-
enerġija jkunu baxxi jew ineżistenti, se tikkontribwixxi biex tiġi mħaffa l-prestazzjoni tal-
effiċjenza tal-enerġija tal-binjiet.

Emenda 329
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu pjani 1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
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nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Għandhom jiffisaw 
miri għall-perċentwali minimu li dawk li 
binjiet sejrin jikkostitwixxi, fl-2020, tal-
għadd totali ta’ binijiet, u li se 
jirrapreżentaw f’relazzjoni mal-erja totali 
utlii tal-art.

pjaniet nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ 
binjiet b'surplus ta' enerġija u binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero. Għandhom 
jistabbilixxu miri għall-perċentwali minima 
li dawk il-binjiet fl-2020 se jikkostitwixxu 
mill-għadd totali ta’ binijiet, u li se 
tirrappreżenta f’relazzjoni mal-erja utli 
totali tal-art.

Or. en

Emenda 330
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu pjani
nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Għandhom jiffisaw 
miri għall-perċentwali minimu li dawk li 
binjiet sejrin jikkostitwixxi, fl-2020, tal-
għadd totali ta’ binijiet, u li se 
jirrapreżentaw f’relazzjoni mal-erja totali 
utlii tal-art.

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjanijiet nazzjonali biex jiżdied l-għadd ta’ 
binjiet u ekodistretti li jkollhom sew l-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju sew 
il-konsum tal-enerġija primarja baxxi jew 
żero Għandhom jistabbilixxu miri għall-
perċentwali minima li dawk il-binjiet fl-
2020 se jikkostitwixxu mill-għadd totali ta’ 
binijiet, u li se  tirrappreżenta f’relazzjoni 
mal-erja utli totali tal-art.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li jiffaċilità l-emerġenza tal-ekodistretti. Fil-livell lokali huwa 
possibbli li jiġu żviluppati sinerġiji bejn is-setturi sabiex jintużaw bl-aħjar mod ir-riżorsi 
disponibbli - il-bijomassa, l-enerġija ġeotermika, l-użu tas-sħana mill-ġenerazzjoni tal-
elettriku (koġenerazzjoni), sħana prodotta mill-industrija bħala prodott sekondarju li ma 
jistax ikun evitat, pereżempju - u l-promozzjoni ta' binjiet li l-konsum tal-enerġija primarja 
huwa baxx.
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Emenda 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb l-objettiv ta' binjiet ġodda 
u rinovati li jirrispettaw ir-rekwiżiti tal-
effiċjenza tal-enerġija, il-pjanijiet 
nazzjonali għandhom jipprovdu għal:
- inċentivi volumetriċi fil-forma ta' 
'krediti' trasferibbli mogħtija lil min jibni 
għal volum ta' kostruzzjoni ikbar li 
għandhom jintefqu fuq binjiet ġodda 
lokalizzati fl-istess żona;
- fil-każ ta' binjiet storiċi, inċentivi aktar 
qawwija milli hemm previsti fil-każ ta' 
binjiet ġodda u rinovati;
- il-ħolqien ta' sistema biex lill-meniġers 
ta' binjiet jinħarġulhom ċertifikati bħala 
rikonoxximent tal-immaniġġjar li 
jagħmilha possibbli li jinkisbu u 
jinżammu l-livelli tal-iffrankar tal-
enerġija. Min-naħa l-oħra, meniġers ta' 
binjiet li ma jirnexxilhomx jiksbu u 
jżommu standards stabbiliti tal-effiċjenza 
tal-enerġija jkunu meħtieġa li jiksbu 
ċertifikati fis-suq;
- tnaqqis tat-tariffi għall-iżvilupp tas-siti
- proċeduri ta' awtorizzazzjoni mħaffa u 
ssimplifikati għal prattiki tal-bini marbuta 
mal-binjiet jew żoni li jinvolvu l-
implimentazzjoni ta' miżuri tal-iffrankar 
tal-enerġija;
- tnaqqis tat-taxxa fuq il-proprjetà.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet nazzjonali għandhom jidentifikaw miżuri biex jinkisbu objettivi li jirrispettaw ir-
rekwiżiti tal-effiċjenza tal-enerġija kemm għall-binjiet il-ġodda kif ukoll għal dawk li 
għaddejjin minn rinnovament.
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Emenda 332
Amalia Sartori, Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) siti industrijali. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fl-Ewropa, jeżistu bosta binjiet industrijali li żmienhom għadda. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu inċentivi biex dawn jiġu abbandunati u mwaqqa' sabiex jinkisbu proprjetajiet 
ġodda b'effiċjenza għolja ta' enerġija.

Emenda 333
Amalia Sartori, Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'referenza għal punt (ca), l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu inċentivi 
biex binjiet industrijali li għadda 
żmienhom jiġu abbandunati mill-
proprjetarji privati u/jew pubbliċi li huma 
interessati li jmexxu l-operazzjonijiet 
tagħhom x'imkien ieħor fi stabbilimenti 
ġodda b'effiċjenza għolja tal-enerġija, 
jidentifikaw distretti jew żoni li huma 
adegwati (fid-dawl tal-infrastruttura 
tagħhom u/jew il-preżenza tas-servizzi) 
bħala siti għal dawn il-faċilitajiet ta' 
produzzjoni imġedda.  L-Istati Membri 
għandhom jindikaw wkoll id-distretti u ż-
żoni kummerċjali u ta' produzzjoni 
terzjarji fejn huwa l-aktar adegwat 
għalihom biex jikkonċentraw il-bini tal-
binjiet tagħhom bi bżonnijiet baxxi ta' 
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enerġija.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fl-Ewropa, jeżistu bosta binjiet industrijali li żmienhom għadda. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu inċentivi biex dawn jiġu abbandunati u mwaqqa' sabiex jinkisbu proprjetajiet 
ġodda b'effiċjenza għolja ta' enerġija.

Emenda 334
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-
binjiet tagħhom u l-binjiet tal-awtoritajiet 
pubbliċi jew semi pubbliċi jsiru proġetti 
dimostrativi għall-użu tal-effiċjenza tal-
enerġija u l-enerġiji rinnovabbli u 
għandhom japplikaw l-istandards ta' 
surplus tal-enerġija għal dawn il-binjiet 
mill-2012 'il quddiem.

Or. en

Emenda 335
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Article 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
attivament l-istandards tas-surplus tal-
enerġija għal binjiet ġodda, mill-2012 'il 
quddiem.
Mill-2015 'il quddiem, għal kull binja li 
twettaq rinnovament kbir, l-Istati Membri 
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għandhom jistabbilixxu l-perċentwali tad-
domanda tal-enerġija li għandha 
tintlaħaq minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli.

Or. en

Emenda 336
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:

(a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet li għandhom sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero;

(a) id-definizzjoni ta' binjiet tal-Istati 
Membri li għandhom konsum tal-enerġija 
finali baxxa jew żero;

(b) miri intermedji espressi bħala 
perċentwal li dawk il-binjiet għandhom 
jikkostitwixxu mill-għadd totali ta’ binijiet 
u jirrappreżenta f’relazzjoni mal-erja 
totali utli tal-art fl-2015;

(c) informazzjoni dwar il-miżuri 
implimentati għall-promozzjoni ta’ dawn 
il-binijiet.

(c) informazzjoni dwar il-miżuri 
implimentati għall-promozzjoni ta’ dawn 
il-binijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dak li jimpurtah lill-konsumatur huwa l-konsum aħħari tal-enerġija - dan huwa li jara meta 
jaqraw il-miter tiegħu u huwa irrilevanti għalih jekk l-elettriku huwiex iġġenerat minn sorsi 
rinnovabbli jew mill-enerġija nukleari. L-istess huwa minnu dwar il-gass naturali, li jista' jiġi 
ġġenerat mill-iskart. Djar b'konsum ta' enerġija baxx għandhom jiġu ddisinjati mill-bidu nett 
ladarba kull modifika li tkun meħtieġa u li ssir wara tiġi tiswa ħafna flus. Għal dan il-għan, 
binjiet irranġati għandhom jiġu esklużi mill-ambitu tad-Direttiva. Bl-istess mod, l-
istabbiliment ta' miri ta' perċentwali speċifiċi jwasslu mill-ġdid għal ekonomija ppjanata.
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Emenda 337
Alyn Smith

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:

2. L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 1 
mal-awtoritajiet lokali u reġjonali 
rilevanti li għandhom jinkludu fost l-oħrajn 
l-elementi li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom ikunu involuti.

Emenda 338
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinvolvi konsultazzjoni tal-korpi 
tas-settur pubbliku u partijiet interessati 
rilevanti oħra u jinkludi fost l-oħrajn l-
elementi li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza u l-konsultazzjoni adegwata huma essenzjali għal tmexxija tas-settur pubbliku 
b'suċċess li qed tfittex li tilħaq ir-riformulazzjoni tad-Direttiva proposta.   Il-partijiet 
interessati għandhom għarfien dirett u l-għarfien espert neċessarji biex tiġi evalwata l-
fattibilità teknika ta' kwalunkwe miżura ppjanata u jistgħu joffru ideat dwar l-iżvilupp iktar 
effettiv u titjib fuq medda twila ta' żmien fil-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.
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Emenda 339
Roberts Zīle

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li 
ġejjin:

2. Il-pjan nazzjonali msemmi fil-paragrafu 
1 għandu jkun żviluppat f'koperazzjoni 
mal-awtoritajiet lokali u reġjonali u 
jinkludi fost l-oħrajn l-elementi li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis l-irwol speċifiku għall-awtoritajiet pubbliċi lokali u reġjonali fl-iżvilupp ta' 
dawn il-binjiet, l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil tal-pjanijiet 
nazzjonali għandhom ikunu stabbiliti fid-Direttiva.

Emenda 340
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet li għandhom sew l-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju sew il-konsum 
tal-enerġija primarja baxxi jew żero;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Evalwazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni, id-definizzjonijiet u l-kalkolu tal-
metodoloġiji għal binjiet b'enerġija/karbonju baxx jew żero jvarjaw sew bejn l-Istati Membri 
tal-UE. Id-definizzjonijiet komuni għandhom jgħinu biex titħaffef l-implimentazzjoni ta' 
standards ta' bini b'enerġija baxxa u b'karbonju baxx fl-UE. 
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Emenda 341
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet li għandhom sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero;

(a) id-definizzjoni tal-Istati Membri ta’ 
binjiet b'surplus ta' enerġija u binjiet li 
għandhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero;

Or. en

Emenda 342
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-informazzjoni ġeografika fuq livell 
nazzjonali u reġjonali ta' installazzjonijiet 
eżistenti tal-enerġija rinnovabbli f'binjiet 
jew integrati f'binjiet;

Or. en

Emenda 343
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) informazzjoni dwar perċentwali ta' 
bini pubbliku u semipubbliku li jikseb 
binjiet b'surplus ta' enerġija, u ta' binjiet 
pubbliċi u semipubbliċi li għandhom sew 
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l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju 
sew il-konsum tal-enerġija primarja baxxi 
jew żero;

Or. en

Emenda 344
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom
jikkomunikaw il-pjani nazzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull tliet 
snin dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
tal-pjani nazzjonali tagħhom. Il-pjani
nazzjonali u r-rapporti dwar il-progress 
jistgħu jiġu inklużi fil-Pjani ta' Azzjoni 
għall-Effiċjenza ta' Enerġija msemmija fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjanijiet nazzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull tliet 
snin dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
tal-pjanijiet nazzjonali tagħhom. Il-
pjanijiet nazzjonali u r-rapporti dwar il-
progress jistgħu jiġu inklużi fil-Pjanijiet ta' 
Azzjoni għall-Effiċjenza ta' Enerġija 
msemmija fl-Artikolu 14(2) tad-
Direttiva 2006/32/KE. Fi żmien tliet xhur 
min-notifika ta' pjan nazzjonali minn Stat 
Membru, il-Kummissjoni tista' tirrikjedi li 
l-Istat Membru jressaq pjan emendat, 
abbażi tal-fatt li l-pjan eżistenti ma jkunx 
fih id-dispożizzjonijiet kollha meħtieġa. 
F'dan il-każ, l-Istat Membru għandu 
jipproponi emendi li għandhom jiġu 
aċċettati mill-Kummissjoni qabel ma l-
pjan jiġi adottat.

Or. en
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Emenda 345
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjani nazzjonali 
msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull tliet
snin dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
tal-pjani nazzjonali tagħhom. Il-pjani
nazzjonali u r-rapporti dwar il-progress 
jistgħu jiġu inklużi fil-Pjani ta' Azzjoni 
għall-Effiċjenza ta' Enerġija msemmija fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
il-pjanijiet nazzjonali msemmija fil-
paragrafu 1 lill-Kummissjoni sa mhux 
aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u 
jirrappurtaw lill-Kummissjoni kull ħames
snin dwar il-progress fl-implimentazzjoni 
tal-pjanijiet nazzjonali tagħhom. Il-
pjanijiet nazzjonali u r-rapporti dwar il-
progress jistgħu jiġu inklużi fil-Pjanijiet ta' 
Azzjoni għall-Effiċjenza ta' Enerġija 
msemmija fl-Artikolu 14(2) tad-
Direttiva 2006/32/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li rapport jitressaq kull ħames snin huwa biżżejjed.

Emenda 346
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
prinċipji komuni biex tiddefinixxi binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero.

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
definizzjonijiet komuni tal-binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont l-Evalwazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni, id-definizzjonijiet u l-kalkolu tal-
metodoloġiji għal binjiet b'enerġija/karbonju baxx jew żero jvarjaw sew bejn l-Istati Membri 
tal-UE. Id-definizzjonijiet komuni għandhom jgħinu biex titħaffef l-implimentazzjoni ta' 
standards ta' bini b'enerġija baxxa u b'karbonju baxx fl-UE. 

Emenda 347
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
prinċipji komuni biex tiddefinixxi binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero.

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
prinċipji komuni biex tiddefinixxi binjiet 
b'surplus ta' enerġija li jkollhom sew l-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju sew 
il-konsum tal-enerġija primarja baxxi jew 
żero.

Or. en

Emenda 348
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
prinċipji komuni biex tiddefinixxi binjiet li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxx jew żero.

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
prinċipji komuni biex tiddefinixxi binjiet li 
jkollhom il-konsum tal-enerġija finali baxx 
jew żero.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dak li jimpurtah lill-konsumatur huwa l-konsum aħħari tal-enerġija - dan huwa li jara meta 
jaqra l-miter tiegħu u huwa irrilevanti għalih jekk l-elettriku huwiex iġġenerat minn sorsi 
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rinnovabbli jew mill-enerġija nukleari. L-istess huwa minnu dwar il-gass naturali, li jista' jiġi 
ġġenerat mill-iskart.

Emenda 349
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 - paragrafu 4 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikatur numeriku tal-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju għandu jiġi 
kkalkulat skont l-Anness I.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza u jiġu fformulati definizzjonijiet armonizzati ta' binjiet bħal 
dawn, huwa importanti li jitqies indikatur numeriku uniformi tal-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju bħal dak imsemmi fl-Anness 1.

Emenda 350
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati Membri 
fiż-żieda fl-għadd ta’ binjiet li għandhom 
sew l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Abbażi ta’ dan ir-
rapport, il-Kummissjoni għandha mbagħad 
tiżviluppa strateġija u, jekk meħtieġ, 
tipproponi miżuri biex iżżid l-għadd ta' 
dawk il-binjiet.

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati Membri 
fiż-żieda fl-għadd ta’ binjiet b'surplus ta' 
enerġija u binjiet li għandhom sew l-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju sew 
il-konsum tal-enerġija primarja baxxi jew 
żero Abbażi ta’ dan ir-rapport, il-
Kummissjoni għandha mbagħad tiżviluppa 
strateġija u, jekk meħtieġ, tipproponi 
miżuri biex iżżid l-għadd ta' dawk il-
binjiet.

Or. en
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Emenda 351
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati Membri 
fiż-żieda fl-għadd ta’ binjiet li għandhom 
sew l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero Abbażi ta’ dan ir-
rapport, il-Kummissjoni għandha mbagħad 
tiżviluppa strateġija u, jekk meħtieġ, 
tipproponi miżuri biex iżżid l-għadd ta' 
dawk il-binjiet.

5. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport dwar il-progress tal-Istati Membri 
fiż-żieda fl-għadd ta’ binjiet li għandhom 
konsum tal-enerġija finali baxx jew żero 
Abbażi ta’ dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha mbagħad tiżviluppa strateġija u, 
jekk meħtieġ, tipproponi miżuri biex iżżid 
l-għadd ta' dawk il-binjiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dak li jimpurtah lill-konsumatur huwa l-konsum aħħari tal-enerġija - dan huwa li jara meta 
jaqra l-miter tiegħu u huwa irrilevanti għalih jekk l-elettriku huwiex iġġenerat minn sorsi 
rinnovabbli jew mill-enerġija nukleari. L-istess huwa minnu dwar il-gass naturali, li jista' jiġi 
ġġenerat mill-iskart.

Emenda 352
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tawtorizza l-
Istati Membri b'riżorsi tal-Fond ta' 
Koeżjoni mhux użati li utilizzaw bis-sħiħ 
il-finanzjament allokat lilhom mill-
ERDF, inklużi fondi allokati għad-djar, 
biex ikunu ttrasferiti parti minn dawk il-
fondi strutturali mhux użati lir-reġjuni, 
għall-bini ta' investimenti ta' rinnovament 
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li jirrispettaw ir-rekwiżiti tal-effiċjenza 
tal-enerġija u jippermettu li jsir użu aħjar 
mill-enerġiji rinnovabbli fil-binjiet.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi tal-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali ġew imqassma lil reġjuni individwali u l-
użu ta' dawn ir-riżorsi huwa estremament avvanzat. Dan mhuwiex il-każ bir-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali, li huma maħsuba, fost affarijiet oħra, għall-iskop li jtejbu l-koeżjoni fl-oqsma 
ambjentali u tal-infrastruttra fl-Ewropa002E Titjib fir-rinnovament u fil-qasam termiku tal-
binjiet huwa totalment konformi mal-miżuri favur l-ambjent meħuda fl-Istati Membri kollha.

Emenda 353
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Għajnuna Finanzjarja

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2010 l-Kummissjoni 
għandha tressaq proposti xierqa biex 
tistabbilixxi mekkaniżmi finanzjarji li 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 5 sa 9. Dawn 
il-proposti għandhom jinkludu:
(a) l-ammont massimu tal-allokazzjoni 
tal-Fond Ewropew tal-Iżvilupp Reġjonali 
li jista’ jintuża biex jappoġġja l-effiċjenza 
tal-enerġija u l-investimenti fl-enerġija 
rinnovabbli skont l-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru 1080/2006. Dan l-
ammont għandu jkun sa tal-anqas 15% 
tal-allokazzjoni totali;
(b) l-estensjoni tal-eleġibilità tal-effiċjenza 
tal-enerġija u ta’ proġetti dwar l-għejun 
tal-enerġija li tiġġedded għall-
kontribuzzjonijiet mill-Fond Ewropew tal-
Iżvilupp Reġjonali – tal-anqas sabiex l-
Istati Membri jsiru eliġibbli għall-
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iffinanzjar għat-titjib fl-effiċjenza tal-
enerġija u l-enerġija rinnovabbli għad-
djar;
(c) l-użu ta’ fondi oħra tal-Komunità biex 
jappoġġjaw ir-riċerka u l-iżvilupp, il-
kampanji tal-informazzjoni jew it-taħriġ 
marbut mal-effiċjenza tal-enerġija;
(d) parti mill-użu tal-għajnuna 
finanzjarja skont il-Pjan ta' Rkupru 
Ekonomiku tal-UE, b'mod partikulari r-
Regolament (KE) Nru xx/xxxx tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill li 
jistabbilixxi programm biex jgħin l-
irkupru ekonomiku billi jagħti għajnuna 
finanzjarja Komunitarja lil proġetti fil-
qasam tal-enerġija, sabiex tinħoloq skema 
ta' garanzija tad-dejn ta' bosta miljuni 
b'rati ta' interess baxx għall-effiċjenza 
tal-enerġija u l-għejun tal-enerġija li 
tiġġedded primarjament fis-settur tal-bini;
(e) l-użu ta' Enerġija Intelliġenti -
Programm Ewropew sabiex jistabbilixxi, 
primarjament premezz ta' għajnuna 
teknika, l-istrutturi ta' għarfien meħtieġ, 
li jiffukaw speċjalment fuq bliet u Reġjuni 
Ewropej;
(f) il-ħolqien mill-Kummissjoni Ewropea, 
il-Bank Ewropew tal-Investiment u jekk 
xieraq l-Istati Membri ta' Fond tal-
Effiċjenza tal-Enerġija u tal-Enerġija 
Rinnovabbli (EEREF), bil-għan li 
jimmobilizza, sa l-2020, fondi pubbliċi u 
investimenti privati oħra għall-effiċjenza 
tal-enerġija u proġetti tal-enerġija 
rinnovabbli implimentati fl-Istati Membri 
sabiex tiġi implimentata din id-Direttiva;
(e) VAT imnaqqsa jew mneħħija għal 
servizzi u prodotti marbuta mat-titjib tal-
effiċjenza tal-enerġija tal-binjiet u għas-
servizzi u l-prodotti tal-enerġija 
rinnovabbli.
2.  L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw waħda jew aktar mill-
mekkaniżmi ta' appoġġ finanzjarju.
3. L-inċentivi finanzjarji jew fiskali 
għandhom jappoġġjaw it-twettiq tar-
rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat 
tal-prestazzjoni tal-enerġija.



PE421.132v02-00 100/111 AM\772875MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ minn fejn se jiġi l-finanzjament għall-investimenti meħtieġa fil-binjiet.

Emenda 354
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Għajnuna Finanzjarja

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2010 l-Kummissjoni 
għandha tressaq proposti xierqa biex 
tistabbilixxi mekkaniżmi finanzjarji li 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 5 sa 9. Dawn 
il-proposti għandhom jinkludu:
(a) iż-żieda fl-ammont massimu tal-
allokazzjoni tal-Fond Ewropew tal-
Iżvilupp Reġjonali li jista’ jintuża biex 
jappoġġja l-effiċjenza tal-enerġija inkluż 
it-tisħin u t-tkessiħ ta’ distrett kif ukoll l-
investimenti fl-enerġija rinnovabbli skont 
l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 
1080/2006. Dan il-massimu għandu jitla’ 
sa tal-anqas 15% tal-allokazzjoni totali;
(b) l-estensjoni tal-eleġibilità tal-effiċjenza 
tal-enerġija inkluż it-tisħin u t-tkessiħ ta' 
distrett kif ukoll proġetti dwar l-għejun 
tal-enerġija li tiġġedded għall-
kontribuzzjonijiet mill-Fond Ewropew tal-
Iżvilupp Reġjonali – tal-anqas sabiex l-
Istati Membri jsiru eliġibbli għall-
iffinanzjar għat-titjib fl-effiċjenza tal-
enerġija u l-enerġija rinnovabbli għad-
djar;
(c) parti mill-użu ta’ fondi oħra tal-
Komunità biex jappoġġjaw ir-riċerka u l-
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iżvilupp, il-kampanji tal-informazzjoni 
jew it-taħriġ marbut mal-effiċjenza tal-
enerġija;
(d) l-istabbiliment, mill-Kummissjoni 
Ewropea, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u l-Istati Membri, ta’ Fond 
tal-Effiċjenza tal-Enerġija u tal-Enerġija 
Rinnovabbli, bil-għan li jimmobilizza, sal-
2020, flus pubbliċi u investiment privat 
għall-effiċjenza tal-enerġija u l-proġetti 
tal-enerġija rinnovabbli implimentati fl-
Istati Membri sabiex tiġi implimentata din 
id-Direttiva;
(e) it-tnaqqis tal-VAT għas-servizzi u l-
prodotti marbuta mat-titjib tal-effiċjenza 
tal-enerġija tal-binjiet.
2.  L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw wieħed jew aktar mill-
mekkaniżmi ta’ appoġġ finanzjarju 
elenkati fl-Anness V. Iċ-ċertifikati tal-
prestazzjoni tal-enerġija msemmija fl-
Artikolu 10 għandhom jindikaw liema 
mekkaniżmi huma disponibbli biex 
jiffinanzjaw l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet għat-titjib b’mod 
effettiv għall-ġestjoni tal-ispejjeż tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini 
kkonċernat.
3. L-inċentivi finanzjarji jew fiskali 
għandhom jappoġġjaw it-twettiq tar-
rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat 
tal-prestazzjoni tal-enerġija.
4. Fl-implimentazzjoni tar-rekwiżiti skont 
il-paragrafi 1 u 2, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom, b’mod 
partikulari, jimplimentaw miżuri mmirati 
lejn l-appoġġ tal-investimenti fit-titjib tal-
effiċjenza tal-enerġija għal dawk fir-
riskju tal-faqar enerġetiku, inkluż l-Għoti 
ta' Kuntratti għar-Rendiment fil-
Prestazzjoni tal-Enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Taħt għajnuna finanzjarja, għandha ssir emenda dwar tisħin u tkessiħ ta' distrett li se jkollu 
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rwol strateġiku biex jiżviluppa l-binjiet li jkunu aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi.

Emenda 355
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Għajnuna Finanzjarja

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2010 l-Kummissjoni 
għandha tressaq proposti xierqa biex 
tistabbilixxi mekkaniżmi finanzjarji li 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 5 sa 9. Dawn 
il-proposti għandhom jinkludu:
(a) iż-żieda fl-ammont massimu tal-
allokazzjoni tal-Fond Ewropew tal-
Iżvilupp Reġjonali li jista’ jintuża biex 
jappoġġja l-effiċjenza tal-enerġija inkluż 
it-tisħin u t-tkessiħ ta’ distrett kif ukoll l-
investimenti fl-enerġija rinnovabbli skont 
l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 
1080/2006. Dan il-massimu għandu jitla’ 
sa tal-anqas 15% tal-allokazzjoni totali;
(b) l-estensjoni tal-eleġibilità tal-effiċjenza 
tal-enerġija inkluż it-tisħin u t-tkessiħ ta' 
distrett kif ukoll proġetti dwar l-għejun 
tal-enerġija li tiġġedded għall-
kontribuzzjonijiet mill-Fond Ewropew tal-
Iżvilupp Reġjonali – tal-anqas sabiex l-
Istati Membri jsiru eliġibbli għall-
iffinanzjar għat-titjib fl-effiċjenza tal-
enerġija u l-enerġija rinnovabbli għad-
djar;
(c) l-użu ta’ fondi oħra tal-Komunità biex 
jappoġġjaw ir-riċerka u l-iżvilupp, il-
kampanji tal-informazzjoni jew it-taħriġ 
marbut mal-effiċjenza tal-enerġija; 
(d) l-istabbiliment, mill-Kummissjoni 
Ewropea, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u l-Istati Membri, ta’ Fond 
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tal-Effiċjenza tal-Enerġija u tal-Enerġija 
Rinnovabbli, bil-għan li jimmobilizza, sal-
2020, flus pubbliċi u investiment privat 
għall-effiċjenza tal-enerġija u l-proġetti 
tal-enerġija rinnovabbli implimentati fl-
Istati Membri sabiex tiġi implimentata din 
id-Direttiva;
(e) it-tnaqqis tal-VAT għas-servizzi u l-
prodotti marbuta mat-titjib tal-effiċjenza 
tal-enerġija tal-binjiet.
2. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw wieħed jew aktar mill-
mekkaniżmi ta’ appoġġ finanzjarju 
elenkati fl-Anness V. Iċ-ċertifikati tal-
prestazzjoni tal-enerġija msemmija fl-
Artikolu 10 għandhom jindikaw liema 
mekkaniżmi huma disponibbli biex 
jiffinanzjaw l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet għat-titjib b’mod 
effettiv għall-ġestjoni tal-ispejjeż tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini 
kkonċernat.
3. L-inċentivi finanzjarji jew fiskali 
għandhom jappoġġjaw it-twettiq tar-
rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat 
tal-prestazzjoni tal-enerġija.
4. Fl-implimentazzjoni tar-rekwiżiti skont 
il-paragrafi 1 u 2, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom, b’mod 
partikulari, jimplimentaw miżuri mmirati 
lejn l-appoġġ tal-investimenti fit-titjib tal-
effiċjenza tal-enerġija għal dawk fir-
riskju tal-faqar enerġetiku, inkluż l-Għoti 
ta' Kuntratti għar-Rendiment fil-
Prestazzjoni tal-Enerġija.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tar-rapporteur li jiddaħħal artikolu ġdid jeħtieġ li tkun appoġġjata, iżda t-test tal-
paragrafu 1(a) u (b) għandu jitwessa' biex jinkludi t-tisħin u t-tkessiħ ta' distrett, li għandu 
rwol importanti fl-iżvilupp ta' binjiet effiċjenti fl-użu tal-enerġija. 
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Emenda 356
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Għajnuna Finanzjarja

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2010 l-Kummissjoni 
għandha tressaq proposti xierqa biex 
tistabbilixxi mekkaniżmi finanzjarji li 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 5 sa 9. Dawn 
il-proposti għandhom jinkludu:
(a) iż-żieda fl-ammont massimu tal-
allokazzjoni tal-Fond Ewropew tal-
Iżvilupp Reġjonali li jista’ jintuża biex 
jappoġġja l-effiċjenza tal-enerġija u l-
investimenti fl-enerġija rinnovabbli skont 
l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 
1080/2006. Dan il-massimu għandu jitla’ 
sa tal-anqas 15% tal-allokazzjoni totali;
(b) l-estensjoni tal-eleġibilità tal-effiċjenza 
tal-enerġija u ta’ proġetti dwar l-għejun 
tal-enerġija li tiġġedded għall-
kontribuzzjonijiet mill-Fond Ewropew tal-
Iżvilupp Reġjonali – tal-anqas sabiex l-
Istati Membri jsiru eliġibbli għall-
iffinanzjar għat-titjib fl-effiċjenza tal-
enerġija u l-enerġija rinnovabbli għad-
djar;
(c) l-użu ta’ fondi oħra tal-Komunità biex 
jappoġġjaw ir-riċerka u l-iżvilupp, il-
kampanji tal-informazzjoni jew it-taħriġ 
marbut mal-effiċjenza tal-enerġija;
(d) l-istabbiliment, mill-Kummissjoni 
Ewropea, il-Bank Ewropew tal-
Investiment u l-Istati Membri, ta’ Fond 
tal-Effiċjenza tal-Enerġija u tal-Enerġija 
Rinnovabbli, bil-għan li jimmobilizza, sal-
2020, flus pubbliċi u investiment privat 
għall-effiċjenza tal-enerġija u l-proġetti 
tal-enerġija rinnovabbli implimentati fl-
Istati Membri sabiex tiġi implimentata din 
id-Direttiva;
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(e) it-tnaqqis tal-VAT għas-servizzi u l-
prodotti marbuta mat-titjib tal-effiċjenza 
tal-enerġija tal-binjiet.
2.  L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw wieħed jew aktar mill-
mekkaniżmi ta’ appoġġ finanzjarju 
elenkati fl-Anness V. Iċ-ċertifikati tal-
prestazzjoni tal-enerġija msemmija fl-
Artikolu 10 għandhom jindikaw liema 
mekkaniżmi huma disponibbli biex 
jiffinanzjaw l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet għat-titjib b’mod 
effettiv għall-ġestjoni tal-ispejjeż tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini 
kkonċernat.
3. L-inċentivi finanzjarji jew fiskali 
għandhom jappoġġjaw it-twettiq tar-
rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat 
tal-prestazzjoni tal-enerġija.
4. Fl-implimentazzjoni tar-rekwiżiti skont 
il-paragrafi 1 u 2, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom, b’mod 
partikulari, jimplimentaw miżuri mmirati 
lejn l-appoġġ tal-investimenti fit-titjib tal-
effiċjenza tal-enerġija għal dawk fir-
riskju tal-faqar tal-enerġija residenzjali, 
inkluż l-Għoti ta' Kuntratti għar-
Rendiment fil-Prestazzjoni tal-Enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Il-faqar tal-enerġija residenzjali" hija rakkomandata minflok "faqar tal-enerġija" proposta 
mir-rapporteur sabiex tkun evitata kull konfużjoni man-nuqqas ta' aċċess għall-infrastruttura 
tal-enerġija - li xi kultant tissejjaħ faqar tal-enerġija.
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Emenda 357
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Għajnuna Finanzjarja

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2010 l-Kummissjoni 
għandha tressaq proposti xierqa biex 
tistabbilixxi mekkaniżmi finanzjarji li 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 5 sa 9. Dawn 
il-proposti għandhom jinkludu:
(a) iż-żieda fl-ammont massimu tal-
allokazzjoni tal-Fond Ewropew tal-
Iżvilupp Reġjonali li jista’ jintuża biex 
jappoġġja l-effiċjenza tal-enerġija u l-
investimenti fl-enerġija rinnovabbli skont 
l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 
1080/2006. Dan il-massimu għandu jitla’ 
sa tal-anqas 15% tal-allokazzjoni totali;
(b) l-estensjoni tal-eleġibilità tal-effiċjenza 
tal-enerġija u ta’ proġetti dwar l-għejun 
tal-enerġija li tiġġedded għall-
kontribuzzjonijiet mill-Fond Ewropew tal-
Iżvilupp Reġjonali – tal-anqas sabiex l-
Istati Membri jsiru eliġibbli għall-
iffinanzjar għat-titjib fl-effiċjenza tal-
enerġija u l-enerġija rinnovabbli għad-
djar;
(c) l-użu ta’ fondi oħra tal-Komunità biex 
jappoġġjaw ir-riċerka u l-iżvilupp, il-
kampanji tal-informazzjoni jew it-taħriġ 
marbut mal-effiċjenza tal-enerġija;
(d) iż-żieda fl-aċċessibilità għas-self mill-
Bank Ewropew tal-Investiment, inkluż 
tnaqqis tal-limitu minimu ta' €25M għal 
self ta' dan it-tip, bil-għan li jiġi 
mobilizzat l-investiment privat u l-fondi 
pubbliċi għall-effiċjenza tal-enerġija u l-
proġetti dwar l-enerġija rinnovabbli 
implimentati fl-Istati Membri sabiex tkun 
implimentata din id-Direttiva;
(e) VAT imnaqqsa għas-servizzi u l-
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prodotti marbuta mat-titjib tal-effiċjenza 
tal-enerġija tal-binjiet u għal servizzi u 
prodotti marbuta mal-enerġija 
rinnovabbli biex tkun promossa żieda fl-
użu tal-enerġiji rinnovabbli fil-binjiet.
2. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw tnejn jew aktar mill-
mekkaniżmi ta’ appoġġ finanzjarju skont 
il-proċedura fl-Anness V. Iċ-ċertifikati 
tal-prestazzjoni tal-enerġija msemmija fl-
Artikolu 10 għandhom jindikaw liema 
mekkaniżmi huma disponibbli biex 
jiffinanzjaw l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet għat-titjib b’mod 
effettiv għall-ġestjoni tal-ispejjeż tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini 
kkonċernat.
3. L-inċentivi finanzjarji jew fiskali 
għandhom jappoġġjaw it-twettiq tar-
rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat 
tal-prestazzjoni tal-enerġija.
4. Fl-implimentazzjoni tar-rekwiżiti skont 
il-paragrafi 1 u 2, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom, b’mod 
partikulari, jimplimentaw miżuri mmirati 
lejn l-appoġġ tal-investimenti fit-titjib tal-
effiċjenza tal-enerġija għal dawk fir-
riskju tal-faqar enerġetiku, inkluż l-Għoti 
ta' Kuntratti għar-Rendiment fil-
Prestazzjoni tal-Enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miri ambizzjużi ħafna ta' din id-Direttiva jeħtieġu appoġġ finanzjarju kemm mill-UE u mill-
Istati Membri nnifishom. Madankollu, huwa f'idejn l-Istati Membri biex jiddeċiedu liema 
mekkaniżmi finanzjarji huma possibbli kif ukoll liema huma l-aktar effiċjenti għalihom.
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Emenda 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Inċentivi Finanzjarji u Intervent tas-

Suq
1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
rapporti dwar l-inċentivi finanzjarji u 
fiskali adottati fuq livell nazzjonali u 
subnazzjonali biex jippromwovu żieda fl-
effiċjenza tal-enerġija kemm tal-binjiet il-
ġodda kif ukoll ta' dawk eżistenti. Dawn 
ir-rapporti għandhom jinkludu pjanijiet 
għall-iżvilupp futur ta' dawn l-inċentivi.
2. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
rapporti nazzjonali dwar xkiel legali u tas-
suq għall-investiment fl-effiċjenza tal-
enerġija ta' binjiet ġodda u eżistenti. 
Dawn ir-rapporti nazzjonali għandhom 
ikunu akkumpanjati b'dettalji ta' miżuri li 
jkunu saru mill-Istati Membri biex 
inaqqsu x-xkiel.
3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw r-rapporti nazzjonali 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 tal-
Kummissjoni billi tinkludihom fil-
Pjanijiet ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza tal-
Enerġija msemmija fl-Artikolu 14(2) tad-
Direttiva 2006/32/KE. Sussegwentement 
huma għandhom ikomplu jirrappurtaw il-
pjanijiet nazzjonali tagħhom lill-
Kummissjoni kull tliet snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-isforzi tagħhom biex 
jiġġieldu kontra x-xkiel tas-suq billi jiżdiedu l-inċentivi finanzjarji u fiskali lill-proprjetarji 
tad-djar u lill-kerrejja bex iwettqu xogħol ta' rinnovament fuq binjiet eżistenti li jwasslu għal 
effiċjenza tal-enerġija akbar jew binjiet ġodda għall-effiċjenza tal-enerġija.
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Emenda 359
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a 
It-tneħħija tal-ostakli tas-suq

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjanijiet nazzjonali dwar l-eliminazzjoni 
ta' ostakli fil-liġi nazzjonali tagħhom li 
tirregola s-settur tal-bini, il-kera u l-
ħarsien tal-monumenti u dwar il-ħolqien 
ta' inċentivi finanzjarji għall-investimenti 
biex titjieb il-prestazzjoni tal-enerġija ta' 
binjiet ġodda u eżistenti.
2. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-pjanijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 sa mhux aktar 
tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u jirrappurtaw 
lill-Kummissjoni kull tliet snin dwar il-
progress li jkun sar fl-implimentazzjoni 
tal-pjanijiet nazzjonali tagħhom. Il-
pjanijiet nazzjonali u r-rapporti dwar il-
progress jistgħu jiġu mehmuża fil-
Pjanijiet ta' Azzjoni għall-Effiċjenza tal-
Enerġija mfassla skont l-Artikolu 14(2) 
tad-Direttiva 2006/32/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa biex joħolqu inċentivi finanzjarji addizzjonali, 
pereżempju fil-liġi tat-tassazzjoni tagħhom, u biex jeliminaw ostakli eżistenti biex titjieb il-
prestazzjoni tal-enerġija tal-binjiet fil-liġi nazzjonali tagħhom li tirregola s-settur tal-bini, il-
kera u l-ħarsien tal-monumenti. Dan huwa rilevanti, pereżempju, għall-kriterji li jirregolaw 
il-miżuri ta' modernizzazzjoni li jiffrankaw l-enerġija u rekwiżiti ta' modernizzazzjoni eżistenti 
għal binjiet protetti.
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Emenda 360
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a

It-tneħħija tal-ostakli tas-suq

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjanijiet nazzjonali dwar l-eliminazzjoni 
ta' ostakli fil-liġi nazzjonali tagħhom li 
tirregola s-settur tal-bini, il-kera u l-
ħarsien tal-monumenti u dwar il-ħolqien 
ta' inċentivi finanzjarji għall-investimenti 
biex titjieb il-prestazzjoni tal-enerġija ta' 
binjiet ġodda u eżistenti.
2. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-pjanijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 sa mhux aktar 
tard mit-30 ta’ Ġunju 2001 u jirrappurtaw 
lill-Kummissjoni kull tliet snin dwar il-
progress li jkun sar fl-implimentazzjoni 
tal-pjanijiet nazzjonali tagħhom. Il-
pjanijiet nazzjonali u r-rapporti dwar il-
progress jistgħu jiġu mehmuża fil-
Pjanijiet ta' Azzjoni għall-Effiċjenza tal-
Enerġija mfassla skont l-Artikolu 14(2) 
tad-Direttiva 2006/32/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tiżgura li l-Istati Membri jitgħallmu minn xulxin u jkunu jistgħu 
jgħaddu l-esperjenzi lil xulxin rigward l-aspetti ta' suċċess tal-iskemi ta' inċentivi tagħhom.
Meta jitqies it-tul ta' żmien għall-ippjanar u l-implimentazzjoni, ir-rekwiżit li rapport jitressaq 
kull ħames snin huwa biżżejjed. Apparti dan, l-ostakli tas-suq għandhom jiġu identifikati u 
eliminati biex titjieb il-prestazzjoni tal-enerġija tal-binjiet.
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