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PR_COD_Recastingam

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini (riformulazzjoni)
(COM(2008)0780 – C6-0413-2008 – 2008/0223(COD))

(Proċedura ta’ kodeċiżjoni – riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill
(COM(2008)0780),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, li skonthom il-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0413-2008),

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar l-użu aktar 
strutturat tat-teknika tar-riformulazzjoni għall-atti legali1,

– wara li kkunsidra l-ittra tat-3 ta’ Frar 2009 mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali lill-
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija skont ir-Regola 80a(3) tar-Regoli ta’ 
Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regoli 80 u 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0000/2009),

A. billi, skond il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta in kwistjoni ma tinkludix emendi sustantivi
ħlief dawk identifikati bħala tali fil-proposta u billi, rigward il-kodifikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti eżistenti flimkien ma’ dawk l-emendi, il-proposta 
tinkludi kodifikazzjoni ċara u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr ebda bidla fis-sustanza 
tagħhom,

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif adattata għar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ 
Ħidma Konsultattiv tas-servizzi legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni u kif emendata hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex terġa’ tikkonsultah jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-
proposta b’mod sostanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

                                               
1 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Il-bini għandu impatt fit-tul fuq il-
konsum tal-enerġija u bini ġdid għandu 
għaldaqstant jilħaq rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija adattati għall-
klima lokali. Peress li l-applikazzjoni ta’ 
sistemi alternattivi ta’ provvista tal-
enerġija ġeneralment mhux esplorata għall-
potenzjal kollu tagħha, il-fattibbiltà 
teknika, ambjentali u ekonomika ta’ 
sistemi ta’ provvista tal-enerġija 
alternattiva għandhom ikunu meqjusa għal 
bini ġdid u bini li qed isirlu tibdil estensiv 
kif ukoll għall-immodernizzar tat-tisħin 
ta’ distrett għat-titjib tal-effiċjenza tal-
enerġija jew għal żieda fl-użu tal-għejun 
tal-enerġija li tiġġedded, ikun xi jkun id-
daqs tal-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fattibbiltà teknika, ambjentali u ekonomika ta’ sistemi ta’ provvista tal-enerġija 
alternattiva għandhom ikunu meqjusa għal bini ġdid u bini li qed isirlu tibdil estensiv kif ukoll 
għall-immodernizzar tat-tisħin ta’ distrett għat-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija jew tal-użu tal-
għejun tal-enerġija li tiġġedded.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ metodoloġija komuni għad-definizzjoni ta’ bini li sew l-emissjonijiet tiegħu 
tad-dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija primarja huma baxxi jew żero. Il-
Kummissjoni għandha tressaq sat-30 ta’ Ġunju 2010 proposti leġiżlattivi li jistabbilixxu 
metodoloġija komuni għal dan, billi tqis il-kundizzjonijiet tat-temp reġjonali u l-istabbiliment 
ta’ Fond għall-Effiċjenza tal-Enerġija u għall-Enerġija li Tiġġedded li jappoġġja ż-żieda 
gradwali fil-perċentwali ta’ bini ġdid li jikkonforma ma’ dan l-istandard.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Biex ikunu effettivi, ir-rekwiżiti fir-
rigward tal-prestazzjoni minima tal-
enerġija tal-bini li sew l-emissjonijiet 
tiegħu tad-dijossidu tal-karbonju sew il-
konsum tal-enerġija primarja huma baxxi 
jew żero għandhom jiġu megħjuna 
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b’għajnuna finanzjarja adegwata għall-
awtoritajiet pubbliċi, in-negozji u s-sidien 
tad-djar. Il-Kummissjoni għandha tressaq 
aktar proposti leġiżlattivi f’dan il-qasam, 
b’mod partikolari rigward l-użu tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u t-
tnaqqis tal-VAT fuq prodotti u servizzi 
relatati mal-effiċjenza tal-enerġija. L-
Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa 
jiżviluppaw programmi nazzjonali li 
jappoġġaw miżuri ta’ effiċjenza tal-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għajnuna finanzjarja adegwaat għan-negozji u s-sidien tad-djar hija meħtieġa, b’mod 
partikolari rigward l-użu tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u t-tnaqqis tal-VAT fuq 
prodotti u servizzi relatati mal-effiċjenza tal-enerġija. L-Istati Membri għandhom jiġu 
mħeġġa jiżviluppaw programmi nazzjonali li jappoġġaw miżuri ta’ effiċjenza tal-enerġija.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) Ix-xerrej u l-okkupant prospettiv ta’ 
bini jew partijiet minnu għandhom 
jingħataw informazzjoni korretta dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u pariri 
prattiċi dwar it-titjib tagħha, permezz taċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. Iċ-
ċertifikat għandu wkoll jipprovdi 
informazzjoni dwar l-impatt attwali tat-
tisħin u tat-tkessiħ fuq il-ħtiġijiet enerġetiċi 
tal-bini, dwar il-konsum tal-enerġija 
primarja u dwar l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju. Is-sidien tal-bini 
għandu jkollhom l-opportunità li jitolbu 
ċ-ċertifikazzjoni jew ċertifikat aġġornat 
kull ħin, mhux biss meta l-bini jiġi mikri, 
mibjugħ jew irranġat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija jista’ jinkiseb mhux biss meta bini jew parti minnu 
jiġi mikri, imġedded jew mibjugħ, iżda wkoll meta mitlub.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħtu eżempju u jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet 
inklużi fiċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. L-Istati Membri għandhom jinkludu fil-pjani 
nazzjonali tagħhom miżuri biex jappoġġjaw l-awtoritajiet pubbliċi biex jagħmlu dan u biex 
jadottaw kmieni t-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija. Fl-iżviluppar tal-pjani nazzjonali tagħhom, 
l-Istati Membri għandhom jikkonsultaw ir-rappreżentanti tal-awtoritajiet lokali u reġjonali.
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Bini okkupat minn awtoritajiet 
pubbliċi u bini li spiss jintuża mill-
pubbliku jagħti l-opportunità li jkun ta’ 
eżempju billi juru li qed jittieħdu 
konsiderazzjonijiet ambjentali u ta’ 
enerġija u għaldaqstant dan il-bini għandu 
jkun suġġett għal ċertifikazzjoni tal-
enerġija fuq bażi regolari. It-tixrid lill-
pubbliku tal-informazzjoni dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija għandu jkun 
imtejjeb billi jkunu murija b’mod ċar dawn 
iċ-ċertifikati. Il-Kummissjoni għandha 
tiddisinja tabella Ewropea komuni ta’ "l-
aktar bini enerġetikament effiċjenti" biex 
tintwera fuq bini li jissodisfa r-rekwiżiti
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija u li 
jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet 
inklużi fiċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tippromwovi r-rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-enerġija, il-Kummissjoni 
għandha tiddisinja tabella Ewropea komuni ta’ "l-aktar bini enerġetikament effiċjenti" biex 
tintwera fuq bini li jissodisfa r-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija u li jimplimenta 
r-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-iżgurar tar-rikonoxximent lil 
xulxin taċ-ċertifikati tal-prestazzjoni tal-
enerġija maħruġa minn Stati Membri 
oħra probabilment se jkun importanti 
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għall-iżvilupp tas-suq transkonfinali tas-
servizzi finanzjarji u oħrajn li jappoġġjaw 
l-effiċjenza tal-enerġija. Biex dan ikun 
iffaċilitat, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi standards minimi komuni 
għall-kontenut u l-preżentazzjoni taċ-
ċertifikati, u għall-akkreditazzjoni tal-
esperti. Kull ċertifikat tal-prestazzjoni tal-
enerġija għandu jkun disponibbli sew fil-
lingwa tas-sid u sew tal-okkupant, sabiex 
ir-rakkomandazzjonijiet jinftiehmu 
malajr.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent lil xulxin taċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija huwa meħtieġ. Il-
kontenut taċ-ċertifikat għandu jkun jinqara u jinftiehem sew mill-okkupant u sew mis-sid, 
sabiex ikunu jistgħu jaġixxu fuq ir-rakkomandazzjonijiet li fih.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Spezzjoni regolari ta’ sistemi tal-arja 
kondizzjonata minn persuni kkwalifikati 
sabiex jinżamm l-aġġustament korrett 
skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott u 
b’dan il-mod tinżamm prestazzjoni ottimali 
minn perspettiva ambjentali, ta’ sigurtà u 
ta’ enerġija. Għandu jkun hemm stima 
indipendenti tas-sistema kollha tat-tisħin u 
l-ikkundizzjonar tal-arja b’intervalli 
regolari tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, 
speċjalment qabel ma jiġu sostitwiti jew 
aġġornati.

(20) Spezzjoni regolari ta’ sistemi tal-arja 
kondizzjonata minn persuni kkwalifikati 
sabiex jinżamm l-aġġustament korrett 
skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott u 
b’dan il-mod tinżamm prestazzjoni ottimali 
minn perspettiva ambjentali, ta’ sigurtà u 
ta’ enerġija. Għandu jkun hemm stima 
indipendenti tas-sistema kollha tat-tisħin u 
l-ikkundizzjonar tal-arja b’intervalli 
regolari tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, 
speċjalment qabel ma jiġu sostitwiti jew 
aġġornati. Sabiex jiġi mminimizzat il-piż 
amministrattiv fuq is-sidien u l-okkupanti 
tal-bini, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kull ċertifikazzjoni għall-
prestazzjoni tal-enerġija tinkludi spezzjoni 
tas-sistemi tal-arja kondizzjonata; u li, sa 
fejn hu possibbli, l-ispezzjonijiet tas-
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sistemi tal-arja kondizzjonata jitwettqu fl-
istess żmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi mminimizzat il-piż burokratiku fuq is-sidien u l-okkupanti tal-bini.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-awtoritajiet lokali u reġjonali 
huma kruċjali għall-implimentazzjoni 
b’suċċess ta’ din id-Direttiva. Ir-
rappreżentanti tagħhom għandhom jiġu 
kkonsultati dwar kull aspett tal-
implimentazzjoni tagħha fuq livell kemm 
nazzjonali kif ukoll reġjonali. Min 
jippjana lokalment u l-ispetturi tal-bini 
għandhom jirċievu gwida adegwata u 
riżorsi biex iwettqu x-xogħol meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali huma kruċjali għall-implimentazzjoni b’suċċess ta’ din id-
Direttiva. Ir-rappreżentanti tagħhom għandhom jiġu kkonsultati dwar kull aspett tal-
implimentazzjoni tagħha fuq livell kemm nazzjonali kif ukoll reġjonali. Min jippjana 
lokalment u l-ispetturi tal-bini għandhom jirċievu gwida adegwata u riżorsi biex iwettqu x-
xogħol meħtieġ.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

partikolarment lill-Kummissjoni biex 
tadatta ċerti partijiet mill-qafas ġenerali 
stabbilit fl-Anness I għall-progress tekniku, 
tistabbilixxi metodoloġiji għall-kalkolu ta’ 
livelli ta’ spiża ottimali ta’ rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija, u 
tistabbilixxi standards minimi komuni
għad-definizzjoni ta’ bini li l-emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-karbonju u l-konsum tal-
enerġija primarja huma baxxi jew żero 
meta jitqiesu l-kundizzjonijiet tat-temp 
reġjonali normali u t-tibdil imbassar 
f’dawn il-kundizzjonijiet tat-temp matul 
iż-żmien. Billi dawk il-miżuri huma ta’ 
kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma 
mfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva, dawn 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju prevista fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi metodoloġiji għall-kalkolu ta’ livelli ta’ spiża ottimali 
ta’ rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija, u standards minimi komuni għad-
definizzjoni ta’ bini li l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju u l-konsum tal-enerġija 
primarja huma baxxi jew żero, meta jitqiesu l-kundizzjonijiet tat-temp reġjonali normali u t-
tibdil imbassar f’dawn il-kundizzjonijiet tat-temp matul iż-żmien.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a)"bini ġdid" tfisser bini li għalih 
inkisbet l-awtorizzazzjoni għall-
kostruzzjoni rilevanti wara d-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva; 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ bini ġdid hija meħtieġa, minħabba l-fatt li l-kostruzzjoni ta’ bini ġdid tieħu 
xhur/snin. Huwa importanti li r-rekwiżiti l-ġodda jiġu introdotti għal dak il-bini li għalih 
inkisbet l-awtorizzazzjoni għall-kostruzzjoni rilevanti wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-direttiva.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-elementi tad-dell huma importanti ħafna għall-effiċjenza tal-enerġija u għat-tnaqqis tal-
konsum tal-enerġija primarja.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) aktar minn 25 % tal-wiċċ tal-involukru 
tal-bini tgħaddi minn tibdil, esklużi l-
attivitajiet relatati mal-manutenzjoni 
regolari bħat-tindif jew it-tibjid;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu esklużi l-attivitajiet relatati mal-manutenzjoni regolari bħat-tindif u t-
tibjid. Dawn l-attivitajiet jaf ikopru wiċċ kbir tal-involukru tal-bini, iżda jaf ma jżidu l-ebda 
titjib mill-perspettiva tal-effiċjenza tal-enerġija.
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Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) 'faqar fl-enerġija' tfisser is-
sitwazzjoni fejn il-familja ma tistax tħallas 
għall-kontijiet tas-servizzi ta’ utilità biex 
issaħħan id-dar tagħha sa l-istandard 
aċċettabbli bbażat fuq il-livelli 
rrakkomandati mill-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa jew tonfoq aktar minn 
10% tad-dħul tagħha fuq dawn il-kontijiet 
tas-servizzi ta’ utilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda hija teknikament meħtieġa biex tiddefinixxi l-'faqar fl-enerġija', terminu 
msemmi fl-Emenda 31. 'Faqar fl-enerġija' tfisser is-sitwazzjoni fejn il-familja ma tistax 
tħallas għall-kontijiet tas-servizzi ta’ utilità biex issaħħan id-dar tagħha sa l-istandard 
aċċettabbli bbażat fuq il-livelli rrakkomandati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa jew 
tonfoq aktar minn 10% tad-dħul tagħha fuq dawn il-kontijiet tas-servizzi ta’ utilità.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – l-ewwel subparagrafu

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 biex jaslu 
għal livelli ta’ spiża ottimali u jkunu 
kkalkulati skont il-metodoloġija msemmija 
fl-Artikolu 3.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 16/48 PR\763315MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Għaċ-ċarezza. Wieħed mill-għanijiet tad-Direttiva huwa li jaslu għal livelli ta’ spiża ottimali 
u jkunu kkalkulati skont il-metodoloġija msemmija fl-Artikolu 3.

Emenda 16

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, sabiex 
ikunu evitati effetti negattivi possibbli bħal 
dawl naturali mhux adegwat, ventilazzjoni 
mhux adegwata, kif ukoll il-kundizzjonijiet 
lokali u l-funzjoni ffissata u l-età tal-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-Kummissjoni tipproponi metodoloġija komuni tal-UE għall-kalkolu tal-istandards
minimi, huwa importanti li dawn iqisu l-firxa kollha tal-fatturi relatati mal-klima interna, li 
jiddeterminaw kemm bini huwa pjaċevoli biex tgħix u taħdem fih.

Emenda 17

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 nazzjonali dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija;

(c) bini temporanju li jintuża għal mhux 
aktar minn tliet snin, 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 nazzjonali dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Billi l-Kummissjoni tipproponi metodoloġija komuni tal-UE għall-kalkolu tal-istandards 
minimi – li jistgħu jwasslu għal aktar standards stretti f’ħafna pajjiżi – l-eżenzjonijiet minn 
dawk l-istandards jeħtieġ li jiġu kkunsidrati u evalwati mill-ġdid. Ir-Rapporteur temmen li, 
f’dan il-kuntest, sentejn huwa żmien qasir wisq fil-każ ta’ bini temporanju li jintuża biss matul 
it-tibdil f’bini (kbir) eżistenti.

Emenda 18

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

Ir-residenza sekondarja m’għandhiex tkun eżentata, iżda għandha tkun tista’ tibbenefika mill-
istess kondizzjonijiet u inċentivi applikabbli għar-residenzi primarji.  Għall-bini li ma jintużax 
regolarment, jista’ jinħela ammont kbir ta’ enerġija anke jekk mhux okkupat tul is-sena kollha 
u huwa diffiċli li tantiċipa qabel il-kostruzzjoni tal-bini nnifsu għal kemm xhur se jintuża 
effettivament.

Emenda 19

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. Għall-bini kollu li għalih tinkiseb l-
awtorizzazzjoni wara t-30 ta’ Ġunju 2012
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
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Ġustifikazzjoni

Meta titqies l-ispiża implikata biex tittejjeb l-effiċjenza tal-enerġija tal-bini, huwa importanti 
li jingħataw għajnuna u inċentivi għall-konformità mar-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija li jilħqu r-riżultati tal-kalkolu msemmi fl-Artikolu 5(2.

Emenda 20

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. Mit-30 ta’ Ġunju 2015, 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

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), fi żmien Ħames snin minn wara d-data 
tad-dħul fis-seħħ.

Emenda 21

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 

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sat-30 ta’ Ġunju 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:
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differenti ta’ bini.
- tiddivrenzja bejn bini ġdid u eżistenti u 
bejn kategoriji differenti ta’ bini u
- tirrifletti l-kundizzjonijiet klimatiċi 
differenti fl-Istati Membri differenti u l-
bidla probabbli f’dawn il-kundizzjonijiet 
matul ħajjet il-bini konċernat u
- tistipula u tiġġustifika l-assunzjonijiet 
għall-prezzijiet tal-enerġija.

Fl-iżvilupp ta’ din il-metodoloġija, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta mar-
rappreżentanti tal-awtoritajiet lokali, 
reġjonali u nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġija komparattiva għandha tiddivrenzja bejn bini ġdid u eżistenti, tirrifletti l-
kundizzjonijiet klimatiċi differenti fl-Istati Membri differenti u l-bidla probabbli f’dawn il-
kundizzjonijiet matul ħajjet il-bini konċernat u tistipula u tiġġustifika l-assunzjonijiet tagħha 
għall-prezzijiet tal-enerġija. Fl-iżvilupp ta’ din il-metodoloġija, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta mar-rappreżentanti tal-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali.

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u 
taġġorna l-metodoloġija komparattiva kif 
meħtieġ kull ħames snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni hija meħtieġa sabiex jitqies il-progress tekniku.

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 20/48 PR\763315MT.doc

MT

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 Artikolu 6

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,
titqies il-vijabilità teknika, ambjentali u 
ekonomika tas-sistemi alternattivi, inkluż, 
iżda mhux limitat għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Istati Membri jingħataw il-possibbiltà li jiżviluppaw il-metodoloġija 
komprensiva tagħhom biex iqisu l-vijabilità teknika, ambjentali u ekonomika tas-sistemi 
alternattivi.

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, sat-30 ta’ 
Ġunju 2010, tressaq proposti xierqa biex 
tistabbilixxi linji gwida dwar id-
definizzjoni tat-terminu 'vijabilità teknika, 
ambjentali u ekonomika', imsemmi fit-
tieni subparagrafu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur temmen li, billi qegħdin nimxu lejn metodoloġija aktar standardizzata, hija xi 
ħaġa loġika li dan il-prinċipju jiġi estiż ukoll għad-definizzjoni ta’ x’inhu 'vijabbli'.
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Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 Artikolu 7

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 
meħtieġa sabiex jiżguraw li meta xi bini 
jgħaddi minn tibdil kbir jew is-sistemi 
tekniċi tal-bini jew partijiet minnhom jiġu 
aġġornati jew sostitwiti, 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 tal-enerġija tal-
bini jew partijiet minnu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tkun tista’ ssir evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini meta jsir 
tibdil jew titjib ta’ partijiet mis-sistema teknika tal-bini.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, sat-30 ta’ 
Ġunju 2010, tressaq proposti xierqa biex 
tistabbilixxi linji gwida dwar id-
definizzjoni tat-terminu 'teknikament, 
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funzjonalment u ekonomikament 
vijabbli', imsemmi fl-ewwel subparagrafu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur temmen li, billi qegħdin nimxu lejn metodoloġija aktar standardizzata, hija xi 
ħaġa loġika li dan il-prinċipju jiġi estiż ukoll għad-definizzjoni ta’ x’inhu 'vijabbli'.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1 b (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 
rinnovabbli, inklużi l-pompi tas-sħana;
(b) sistemi ta’ tisħin jew tkessiħ ta’ distrett 
jew ta’ blokk, jekk ikunu disponibbli, 
inklużi dawk ibbażati kompletament jew 
parzjalment fuq enerġija rinnovabbli;
(c) koġenerazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hekk kif il-Kummissjoni tipproponi li testendi l-ambitu tal-Artikolu 6 għall-bini ġdid kollu, u 
hekk kif ir-rekwiżit tal-applikazzjoni tal-istandards minimi se japplika għat-tibdil kbir kollu; 
hija xi ħaġa loġika li dan ir-rekwiżit japplika għat-tibdil kbir kif ukoll għall-bini ġdid. Dan 
jirrifletti wkoll ir-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva dwar l-għejun tal-enerġija li tiġġedded.
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Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 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 jew 
imqabbda magħhom jew iddisinjati għall-
użu komuni ta’ għadd ta’ binjiet. Ir-
rekwiżiti se jiġu ffissati għal sistemi tekniċi 
tal-bini u partijiet minnu ġodda, sostitwiti 
jew imqiegħda mill-ġdid.

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

Dawn ir-rekwiżiti għandhom, 
partikolarment, 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-
tkessiħ ta’ distrett jew ta’ blokk;

(b) saħħana tal-ilma f’sistemi tal-misħun; (b) apparat li jsaħħan l-ilma f’sistemi tal-
misħun;

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

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

(ca) tidwil.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiffissaw rekwiżiti minimi għall-prestazzjoni tal-enerġija fir-
rigward tas-sistemi tekniċi tal-bini li huma installati fil-binjiet jew imqabbda magħhom jew 
għall-użu komuni ta’ għadd ta’ binjiet. Ir-rekwiżiti se jiġu ffissati għal sistemi tekniċi tal-bini 
u partijiet minnu ġodda, sostitwiti jew imqiegħda mill-ġdid u għandhom jinkludu t-tisħin jew 
it-tkessiħ ta’ distrett jew ta’ blokk.
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Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
installazzjoni tas-sistemi tal-kontroll attivi 
bħas-sistemi tal-awtomatizzazzjoni, il-
kontroll u l-monitoraġġ fejn xieraq, 
sabiex jippermettu li l-konsumaturi 
jirċievu informazzjoni korretta dwar l-użu 
tagħhom tal-enerġija; jippermettu l-
kontroll b’mod effiċjenti ħafna tal-ħin tal-
qawwa nominali manwalment u/jew
permezz tas-sistemi awtomatiċi tal-bini; u 
jservu bħala fornitur tad-dejta għall-
implimentazzjoni tal-Artikoli 3, 4, 5 u 10 u 
l-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha twassal għall-prestazzjoni ogħla tal-enerġija tal-bini u għat-tnaqqis fil-
konsum tal-enerġija. L-installazzjoni tas-sistemi tal-kontroll attivi bħas-sistemi tal-
awtomatizzazzjoni, il-kontroll u l-monitoraġġ jippermettu li l-konsumaturi jirċievu 
informazzjoni korretta dwar l-użu tagħhom tal-enerġija sabiex itejbu l-imġiba tagħhom bħala 
konsumaturi.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 Artikolu 9

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

1. Sa l-2020, l-Unjoni Ewropea għandha 
tnaqqas il-konsum tal-enerġija primarja 
b’20% u għandha żżid l-effiċjenza tal-
enerġija tal-bini b’tal-anqas 20%.
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Sa l-2020, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-bini ġdid kollu li jirċievi l-
approvazzjoni għax-xogħol tal-
kostruzzjoni jkollu sew il-konsum tal-
enerġija primarja sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju huma baxxi jew 
żero.
Fil-każ ta’ bini ġdid fejn l-erja totali ta’ 
art utli ta’ aktar minn 250m2 hija 
okkupata mill-awtoritajiet pubbliċi, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li, sal-
2015, sew l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja huma 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 il-binjiet sejrin jikkostitwixxu, fl-
2020, tal-għadd totali ta’ binijiet, u li se 
jirrapreżentaw f’relazzjoni mal-erja totali 
utli tal-art.

L-Istati Membri għandhom ifasslu pjani 
nazzjonali għall-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti stipulati fl-ewwel tliet 
subparagrafi u, fejn l-ispiża hija ottimali, 
biex jiżdied l-għadd ta’ binjiet eżistenti li 
jkollhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju sew il-konsum tal-enerġija 
primarja baxxi jew żero. Dawn il-pjani 
nazzjonali għandhom ikunu 
akkompanjati minn programmi 
nazzjonali, reġjonali jew lokali biex 
jappoġġaw il-miżuri tal-prestazzjoni tal-
enerġija bħall-inċentivi fiskali, l-
istrumenti finanzjarji jew it-tnaqqis tal-
VAT.

Għandhom jiġu stabbiliti miri separati 
għal:

Fi ħdan il-pjani nazzjonali għandhom jiġu 
stabbiliti miri separati u strateġiji għal:

(a) bini residenzjali ġdid u rranġat; (a) bini ġdid, għal kull kategorija elenkata 
fl-Anness 1, paragrafu 5;

(b) bini mhux residenzjali ġdid u rranġat; (b) bini eżistenti, għal kull kategorija 
elenkata fl-Anness 1, paragrafu 5;

(c) bini okkupat minn awtoritajiet pubbliċi. (c) bini okkupat minn awtoritajiet pubbliċi, 
li jistipulaw kif għandhom iwettqu rwol 
eżemplari fl-adozzjoni kmieni.

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

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’ binjiet 
u jirrappreżenta f’relazzjoni mal-erja totali 
utli tal-art fl-2015;

(b) miri intermedji li jorbtu għall-bini ġdid 
espressi bħala perċentwal li dawk il-binjiet 
għandhom jikkostitwixxu mill-għadd totali 
ta’ binjiet ġodda u jirrappreżenta 
f’relazzjoni mal-erja totali utli tal-art fl-
2015;
(ba) dettalji tar-rekwiżiti li l-Istati Membri 
daħħlu fis-seħħ għal-livelli minimi tal-
enerġija minn għejun li jiġġeddu f’bini 
ġdid u f’bini eżistenti li għaddej minn 
tibdil u tiġdid kbir, kif rikjest skont id-
Direttiva 2008/xx/KE dwar il-promozzjoni 
tal-użu tal-enerġija minn għejun li 
jiġġeddu u l-Artikolu 6 u 7 ta’ din id-
Direttiva;

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

(c) informazzjoni dwar il-miżuri 
implimentati għall-promozzjoni ta’ dawn 
il-binijiet;
(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 2011 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 2011 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.

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 kull aspett 
minnu, fuq il-bażi li ma jirrispettax ir-
rekwiżiti kollha ta’ dan l-Artikolu. F’dan 
il-każ, l-Istati Membri għandhom 
jipproponu Emendi. Fi żmien xahar minn 
meta l-Kummissjoni tirċievi dawn il-
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proposti, il-Kummissjoni għandha 
tissenjala l-aċċettazzjoni tagħha 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.  
Kull dewmien fl-adozzjoni ta’ pjan 
nazzjonali b’riżultat ta’ dan il-proċess 
m’għandux jaffettwa l-għoti tal-fondi tal-
Komunità marbuta ma’ kull proġett 
inkluż fil-pjani, inkluż l-għoti ta’ fondi 
Strutturali.

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
prinċipji komuni għad-definizzjoni ta’ 
binjiet li għandhom sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero.

4. Sat-30 ta’ Ġunju 2010 l-Kummissjoni 
għandha tressaq proposti leġiżlattivi biex 
tistabbilixxi standards minimi li l-Istati 
Membri għandhom jużaw biex 
jiddeterminaw id-definizzjoni tagħhom ta’ 
binjiet li għandhom sew l-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju sew il-konsum tal-
enerġija primarja baxxi jew żero, billi 
jikkunsidraw il-kundizzjonijiet tat-temp 
reġjonali normali u t-tibdil imbassar 
f’dawn il-kundizzjonijiet matul iz-żmien.

Dawn il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, għandhom ikunu adottati skond 
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. Sa l-2015, 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 aktar miżuri biex iżżid 
l-għadd ta’ dawk il-binjiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sat-30 ta’ Ġunju 2010 l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi standards minimi għad-
definizzjoni ta’ binjiet li għandhom sew l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju sew il-
konsum tal-enerġija primarja baxxi jew żero, billi jikkunsidraw il-kundizzjonijiet tat-temp 
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reġjonali normali. Sal-2020, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bini ġdid kollu jkollu sew 
il-konsum tal-enerġija primarja sew l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju baxxi jew żero. 
L-Istati Membri għandhom ifasslu pjani nazzjonali biex iżidu l-għadd ta’ binjiet bħal dawn. 
Sal-2015, il-Kummissjoni għandha tippubblika r-rapport tagħha dwar il-progress tal-Istati 
Membri.

Emenda 31

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-eleġibiltà 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 it-
titjib fl-effiċjenza tal-enerġija u l-enerġija 
rinnovabbli għad-djar isiru eleġibbli 
għall-Istati Membri kollha;
(c) l-użu ta’ fondi oħra tal-Komunità biex 
jappoġġjaw ir-riċerka u l-iżvilupp, il-
kampanji tal-informazzjoni jew it-taħriġ 
relatat 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, sa 
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l-2020,  flus pubbliċi u investiment privat 
għall-effiċjenza tal-enerġija u proġetti tal-
enerġija rinnovabbli implimentati fl-Istati 
Membri għall-iskopijiet tal-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva;
(e) it-tnaqqis fil-VAT fuq servizzi u 
prodotti relatati mat-titjib fl-effiċjenza tal-
enerġija tal-bini.
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 
konċernat.
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 fl-enerġija, inkluż l-Għoti 
ta' Kuntratti għar-Rendiment fil-
Prestazzjoni tal-Enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hekk kif il-Kummissjoni qed tipproponi approċċ li potenzjalment iwassal għal standards 
minimi aktar stretti u applikati b’mod usa’, kif ukoll miri ġodda għall-bini 
b’karbonju/enerġija baxxi u żero, huwa meħtieġ li jiġi stipulat minn fejn se jasal l-iffinanzjar 
għal dawn l-istandards/ miri ġodda.
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Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-
miżuri meħtieġa biex tiġi stabbilita sistema 
ta’ ċertifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. Iċ-ċertifikat ta’ 
prestazzjoni tal-enerġija għandu jinkludi l-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, l-enerġija 
annwali proprja li hija kkunsmata (kif 
imsemmi fl-Anness I, paragrafu 1) u 
valuri ta’ referenza bħal rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija sabiex ikun 
possibbli għas-sidien u l-okkupanti tal-bini 
jew ta’ partijiet minnu jqabblu u jagħmlu 
stima tal-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
miżuri stipulati jippermettu t-tqabbil faċli 
bejn il-prestazzjoni tal-enerġija rispettiva 
ta’ bini residenzjali u mhux residenzjali 
differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun permess it-tqabbil faċli bejn il-prestazzjoni tal-enerġija rispettiva ta’ 
bini residenzjali u mhux residenzjali differenti.

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
imexxu bl-eżempju u għandhom 
jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet 
inklużi fiċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-
enerġija fil-perjodu tal-validità tiegħu. L-
Istati Membri għandhom jinkludu fil-pjani 
nazzjonali tagħhom miżuri biex 
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jappoġġjaw l-awtoritajiet pubbliċi biex 
jadottaw kmieni t-titjib fl-effiċjenza tal-
enerġija u biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat 
tal-prestazzjoni tal-enerġija fil-perjodu 
tal-validità tiegħu. Fl-iżvilupp tal-pjani 
nazzjonali, l-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw ir-rappreżentanti tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom imexxu bl-eżempju u għandhom jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. L-Istati Membri 
għandhom jinkludu fil-pjani nazzjonali tagħhom miżuri biex jappoġġjaw l-awtoritajiet 
pubbliċi biex jagħmlu dan, wara l-konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-komunitajiet lokali.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-ċertifikazzjoni għall-appartamenti jew 
unitajiet iddisinjati għal użu separat fi 
blokki ta’ bini tista’ tkun ibbażata fuq:

5. Iċ-ċertifikazzjoni għall-appartamenti jew 
unitajiet iddisinjati għal użu separat fi 
blokki ta’ bini tista’ tkun ibbażata fuq:

(a) ċertifikazzjoni komuni tal-bini kollu 
għall-blokki b’sistema ta’ tisħin komuni, 
jew

(a) ċertifikazzjoni komuni tal-bini kollu 
għall-blokki b’sistema ta’ tisħin komuni, 
jew

(b) l-istima ta’ appartament 
rappreżentattiv ieħor fl-istess blokka tal-
bini.

(b) l-istima tal-prestazzjoni tal-enerġija ta’ 
dak l-appartament jew unità.

Iċ-ċertifikat tal-bini, ibbażat fuq l-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija 
tal-bini, għandu jintwera f’post 
prominenti, viżibbli b’mod ċar għall-
pubbliku konċernat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun ibbażata biss fuq l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija 
tal-appartament ikkonċernat jew tal-bini kollu. Iċ-ċertifikat tal-bini għandu jintwera f’post 
prominenti, viżibbli b’mod ċar għall-pubbliku konċernat.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni għandha tiddisinja 
tabella Ewropea komuni bit-titlu ta’ "l-
aktar bini enerġetikament effiċjenti" biex 
tintwera fuq il-bini li jissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija u li 
jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet 
inklużi fiċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din it-tabella tkun inċentiv għall-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali biex jimplimentaw 
ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija.

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni għandha tadotta, sat-
30 ta’ Ġunju 2010, linji gwida li 
jispeċifikaw l-istandards minimi tal-
kontenut u l-preżentazzjoni taċ-ċertifikati 
tal-prestazzjoni tal-enerġija. Il-kontenut 
taċ-ċertifikat għandu jkun sew fil-lingwa 
tas-sid u sew tal-okkupant. Dik il-miżura,
imfassla biex temenda l-elementi mhux 
essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
tissupplimentaha, għandha tkun adottata 
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skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmi fl-Artikolu 21(2).
Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi ċ-
ċertifikati mogħtija minn Stati Membri 
oħra skont dawn il-linji gwida u 
m’għandux jirrestrinġi l-libertà li 
jipprovdi servizzi finanzjarji għal 
raġunijiet relatati maċ-ċertifikat maħruġ 
fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkollna linji gwida Ewropej komuni li jispeċifikaw l-istandards minimi 
għall-kontenut u l-preżentazzjoni taċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija. Dawn l-
istandards komuni jtejbu l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku dwar il-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini. 

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
sat-30 ta’ Ġunju 2012, ċertifikat tal-
prestazzjoni tal-enerġija jinħareġ għall-bini 
jew partijiet tiegħu li huma mibnija, 
mibjugħa jew mikrija, għall-bini b’erja 
totali utilizzabbli tal-art ta’ aktar minn 
250 m2 okkupat minn awtorità pubblika u
għall-bini li jżuru spiss il-pubbliku b’erja 
totali utilizzabbli tal-art ta’ aktar minn 
250 m2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini b’erja totali utilizzabbli tal-art ta’ aktar 
minn 250 m2 okkupat minn awtorità pubblika u għall-bini li jżuru spiss il-pubbliku b’erja 
totali utilizzabbli tal-art ta’ aktar minn 250 m2 iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandu jinkiseb sat-30 ta’ Ġunju 2012.
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Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Is-sid tal-bini jista’ f’kull ħin jitlob 
espert akkreditat biex jipproduċi, 
jirrikalkula u jaġġorna ċ-ċertifikat tal-
prestazzjoni tal-enerġija, irrispettivament 
minn jekk il-bini hux qed jinbena, qed jiġi 
rranġat, qed jinkera jew mibjugħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, il-persuna interessata għandha tkun tista’ 
titlob għal ċertifikat bħal dan, irrispettivament minn jekk il-bini hux qed jinbena, qed jiġi 
rranġat, qed jinkera jew mibjugħ.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri sabiex jiżguraw li meta l-erja totali 
utli tal-art ta’ aktar minn 250 m2  li għaliha
jkun inħareġ ċertifikat tal-prestazzjoni 
tal-enerġija skont l-Artikolu 11(1) iżurha 
spiss il-pubbliku, jitpoġġa f’post viżibbli 
għal pubbliku ċ-ċertifikat tal-prestazzjoni 
tal-enerġija. 

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri sabiex jiżguraw li meta bini għandu 
l-erja totali utli tal-art ta’ aktar minn 
250 m2 u jżuru spiss il-pubbliku, iċ-
ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija 
għandu jitpoġġa f’post prominenti u 
viżibbli b’mod ċar għal pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħal fil-każ tal-awtoritajiet pubbliċi, fil-każ ta’ bini li għandu l-erja totali utli tal-art ta’ aktar 
minn 250 m2 u jżuru spiss il-pubbliku, iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija għandu 
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jitpoġġa f’post prominenti u viżibbli b’mod ċar għall-pubbliku. 

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li r-
rapport mill-Istat Membru msemmi fit-
tieni subparagrafu ma jurix l-ekwivalenza 
ta’ miżura msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, tista’, fi żmien 6 xhur minn 
meta tirċievi r-rapport, titlob lill-Istat 
Membru jew jipproduċi aktar evidenza 
jew jimplimenta miżuri addizzjonali 
speċifiċi. Jekk, fi żmien sena minn meta 
ssir din it-talba, il-Kummissjoni ma tkunx 
sodisfatta bl-evidenza mogħtija jew bil-
miżuri addizzjonali implimentati, tista’ 
tirtira d-deroga mill-paragrafi 1, 2 u 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tkun definita l-proċedura ċara għall-approvazzjoni fil-każ tal-użu tad-
deroga mill-paragrafi 1, 2 u 3.  L-Istati Membri jeħtieġu ċertezza meta japplikaw dawn id-
derogi.

Emenda 41

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta jistipulaw il-miżuri msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri
għandhom, sakemm huwa 
ekonomikament u teknikament vijabbli, 
jiżguraw li l-ispezzjonijiet jitwettqu fl-
istess żmien tal-ispezzjonijiet tas-sistemi 
tat-tisħin imsemmija fl-Artikolu 13, biex 
jiġu mminimizzati l-ispejjeż imposti fuq is-
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sidien u l-okkupanti tal-bini.

Or. en

Emenda 42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B’deroga mill-paragrafi 1 u 2 l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jieħdu miżuri 
sabiex jiżguraw l-għoti ta’ pariri lill-utenti 
dwar il-bdil tas-sistemi tal-arja 
kondizzjonata jew dwar modifikazzjonijiet 
oħra lis-sistema tal-arja kondizzjonata li 
jistgħu jinkludu spezzjonijiet biex jistmaw 
l-effiċjenza u d-daqs xieraq tas-sistema 
tal-arja kondizzjonata. L-impatt globali
ta’ dan l-approċċ għandu jkun bejn 
wieħed u ieħor ekwivalenti għal dak li 
joħroġ mid-dispożizzjonijiet stipulati fil-
paragrafi 1 u 2.
Meta l-Istati Membri japplikaw il-miżuri 
msemmija fl-ewwel subparagrafu, 
għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni 
rapport dwar l-ekwivalenza ta’ dawk il-
miżuri ma’ miżuri stipulati fil-paragrafi 1 
u 2 sa mhux aktar tard mit-
30 ta' Ġunju 2011. L-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni 
kull tliet snin. Ir-rapporti jistgħu jiġu 
inklużi fil-Pjani ta’ Azzjoni għall-
Effiċjenza tal-Enerġija msemmija fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE.
Meta l-Kummissjoni tikkunsidra li r-
rapport mill-Istat Membru msemmi fit-
tieni subparagrafu ma jurix l-ekwivalenza 
ta’ miżura msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, tista’, fi żmien 6 xhur minn 
meta tirċievi r-rapport, titlob lill-Istat 
Membru jew jipproduċi aktar evidenza 
jew jimplimenta miżuri addizzjonali 
speċifiċi. Jekk, fi żmien sena minn meta 
ssir din it-talba, il-Kummissjoni ma tkunx 
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sodisfatta bl-evidenza mogħtija jew bil-
miżuri addizzjonali implimentati, tista’ 
tirtira d-deroga mill-paragrafi 1, 2 u 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkollna l-istess proċedura għad-derogi bħal fil-każ tas-sistemi tat-tisħin.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-esperti għandhom jiġu akkreditati billi 
jitqiesu l-kompetenza u l-indipendenza 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu disponibbli għall-pubbliku l-
informazzjoni dwar l-iskemi tat-taħriġ u l-
akkreditazzjoni msemmija fil-paragrafu 1. 
L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli wkoll il-lista tal-esperti 
akkreditati.
Sa l-2011 il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi linji gwida inklużi l-
istandards minimi għat-taħriġ u l-
akkreditazzjoni regolari tal-esperti. Dik il-
miżura, imfassla biex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
tissupplimentaha, għandha tiġi adottata 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmi fl-Artikolu 21(2).

Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi l-
akkreditazzjoni mogħtija minn Stati 
Membri oħra skont dawn il-linji gwida u 
m’għandux jirrestrinġi l-libertà li 
jipprovdi servizzi jew il-libertà tal-
istabbiliment għal raġunijiet relatati mal-
akkreditazzjoni maħruġa fi Stat Membru 
ieħor.
L-Istati Membri m’għandhomx 
jistabbilixxu barrieri mhux raġonevoli 
għall-akkreditazzjoni ta’ persuni li jilħqu 
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l-istandards minimi skont il-linji gwida 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva huwa importanti li jkun żgurat l-aċċess għall-
informazzjoni relatata mal-esperti akkreditati. Ir-rikonoxximent lil xulxin tal-akkreditazzjoni 
mogħtija minn Stat Membru ieħor tgħaġġel l-implimentazzjoni tad-direttiva. Ir-rikonoxximent 
lil xulxin għandu jkun ibbażat fuq il-linji gwida stabbiliti mill-Kummissjoni, qabel l-1 ta’ 
Jannar 2011.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, assistita mill-Kumitat 
imwaqqaf bl-Artikolu 20, għandha tevalwa 
din id-Direttiva fid-dawl ta’ esperjenza 
miksuba matul l-applikazzjoni tagħha, u, 
jekk ikun hemm il-bżonn, tagħmel proposti 
fir-rigward ta’, fost l-oħrajn:

Il-Kummissjoni, assistita mill-Kumitat 
imwaqqaf bl-Artikolu 20 għandha sal-2015
tevalwa din id-Direttiva fid-dawl ta’ 
esperjenza miksuba matul l-applikazzjoni 
tagħha, u, jekk ikun hemm il-bżonn, 
tagħmel proposti fir-rigward ta’, fost l-
oħrajn:

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

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

(b) inċentivi ġenerali għal aktar miżuri ta’ 
effiċjenza ta’ enerġija fil-bini.

(b) inċentivi ġenerali għal aktar miżuri ta’ 
effiċjenza ta’ enerġija fil-bini;

(ba) l-istabbiliment ta’ rekwiżit mifrux 
mal-Komunità kollha li l-bini eżistenti 
jkollu sew il-konsum tal-enerġija primarja 
sew l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju baxxi jew żero.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-progress ippreżentat mill-Kummissjoni għandu janalizza l-istejtus attwali tal-
implimentazzjoni tad-direttiva u għandu jipproponi miżuri għaż-żieda fil-perċentwal tal-bini 
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eżistenti li għandu sew il-konsum tal-enerġija primarja sew l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju baxxi jew żero.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
ukoll, bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali, li gwida u taħriġ 
adattati jkunu disponibbli għal dawk 
responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva permezz tal-ippjanar u l-
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infurzar tal-istandards tal-bini. B’mod 
partikolari din il-gwida u dan it-taħriġ 
għandhom isaħħu l-importanza tat-titjib 
tal-prestazzjoni tal-enerġija u għandhom 
jippermettu l-konsiderazzjoni tat-tagħqida 
ottimali tat-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija, 
l-użu tal-enerġija rinnovabbli u l-użu tat-
tisħin u tat-tkessiħ ta’ distrett fl-ippjanar, 
it-tfassil, il-bini u t-tibdil u t-tiġdid ta’ zoni 
industrijali jew residenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li gwida u taħriġ adattati jkunu disponibbli permezz tal-ippjanar u l-
infurzar tal-istandards tal-bini. B’mod partikolari din il-gwida u dan it-taħriġ għandhom 
isaħħu l-importanza tat-titjib tal-prestazzjoni tal-enerġija u għandhom jippermettu l-
konsiderazzjoni tat-tagħqida ottimali tat-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija, l-użu tal-enerġija 
rinnovabbli u l-użu tat-tisħin u tat-tkessiħ ta’ distrett fl-ippjanar, it-tfassil, il-bini u t-tibdil u t-
tiġdid ta’ zoni industrijali jew residenzjali.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex iħarrġu aktar 
installaturi u biex jiżguraw taħriġ f’livell 
ogħla ta’ kompetenza għall-installazzjoni 
u l-integrazzjoni tat-teknoloġija 
rinnovabbli u enerġetikament effiċjenti 
meħtieġa, sabiex jippermettulhom iwettqu 
r-rwol ewlieni li għandhom fl-appoġġ tat-
titjib tal-effiċjenza tal-enerġija tal-bini. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li taħriġ adattat ikun disponibbli għall-installaturi. Dan it-taħriġ għandu 
jsaħħaħ l-importanza tat-titjib fil-prestazzjoni tal-enerġija.

Adlib Express Watermark



PR\763315MT.doc 41/48 PE418.275v01-00

MT

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa l-2010, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi websajt, li għandu jkun fiha 
l-informazzjoni li ġejja:
(a) l-aħħar verżjoni ta’ kull Pjan ta’ 
Azzjoni għall-Effiċjenza ta’ Enerġija
msemmija fl-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 
2006/32/KE;
(b) dettalji tal-miżuri Ewropej attwalment 
fis-seħħ fil-livell tal-Komunità għat-titjib 
tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, 
inklużi kull strument finanzjarju/fiskali 
applikabbli, l-applikazzjoni xierqa jew id-
dettalji tal-kuntatt;
(c) dettalji tal-pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali u tal-miżuri nazzjonali, 
reġjonali u lokali attwalment fis-seħħ 
f’kull Stat Membru għat-titjib tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, inklużi 
kull strument finanzjarju jew fiskali 
applikabbli, kull applikazzjoni xierqa jew 
id-dettalji tal-kuntatt;
(d) eżempji tal-aqwa prattika fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali fit-titjib tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.
L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha tkun f’forma 
aċċessibbli faċilment u tinftiehem mill-
okkupanti, sidien u negozji ordinarji mill-
Istati Membri kollha, kif ukoll mill-
awtoritajiet kollha lokali, reġjonali u 
nazzjonali. Għandha tkun f’forma li tgħin 
lil dawn l-individwi u l-organizzazzjonijiet 
jistmaw faċilment l-appoġġ disponibbli 
għalihom biex itejbu l-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini, u biex iqabblu l-miżuri 
tal-appoġġ bejn l-Istati Membri.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tad-Direttiva għandha tkun aktar mgħaġġla bil-ħolqien ta’ websajt, 
mibnija u aġġornata mill-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri, immirata biex tgħin l-
Istati Membri u partijiet oħra interessati jirċievu u jaqsmu l-informazzjoni dwar l-aqwa 
prattiċi u dwar il-programmi nazzjonali u dwar l-istrumenti finanzjarji/fiskali disponibbli.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skond din id-Direttiva u għandhom jieħdu 
l-miżuri meħtieġa kollha sabiex jiżguraw li 
dawn jiġu implimentati. Il-penali previsti 
jrid ikunu effikaċi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kumissjoni dwar dawk id-
disposizzjonijet sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2010 u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b' kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skond din id-Direttiva u għandhom jieħdu 
l-miżuri meħtieġa kollha sabiex jiżguraw li 
dawn jiġu implimentati. Il-penali previsti 
jrid ikunu effikaċi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar dawk id-
disposizzjonijet sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2010 u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b’ kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
evidenza tal-effikaċja tar-regoli dwar il-
pieni fil-Pjanijiet ta’ Azzjoni għall-
Effiċjenza tal-Enerġija msemmija fl-
Artikolu 14(2) tad-Direttiva 2006/32/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir analiżi tal-effikaċja tal-pieni applikati mill-Istati Membri.
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Emenda 50

Proposta għal direttiva
Anness IV a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness V
Strumenti finanzjarji għat-titjib tal-

prestazzjoni tal-enerġija tal-bini
L-Istati Membri għandhom jimplimentaw
waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:
(a) tnaqqis fil-VAT għall-iffrankar tal-
enerġija, il-prestazzjoni għolja tal-
enerġija u l-prodotti u s-servizzi tal-
enerġija rinnovabbli;
(b) tnaqqis ieħor fit-taxxa fuq prodotti u 
servizzi li jiffrankaw l-enerġija jew bini
enerġetikament effiċjenti, inkluż it-
tnaqqis fiskali fuq id-dħul jew it-taxxi fuq 
il-propjetà;
(c) sussidji diretti;
(d) skemi ta’ self sussidjati jew self 
b’interessi baxxi;
(e) skemi ta’ għotjiet;
(f) skemi ta’ garanziji fuq is-self;
(g) rekwiżiti fuq jew ftehimiet mal-
fornituri tal-enerġija biex joffru għajnuna
finanzjarja lill-kategoriji kollha tal-
konsumatur, inkluż l-Għoti ta’ Kuntratti 
għar-Rendiment fil-Prestazzjoni tal-
Enerġija.
L-inċentivi finanzjarji jew fiskali 
għandhom jappoġġjaw it-twettiq tar-
rakkomandazzjonijiet inklużi fiċ-ċertifikat 
tal-prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Teknikament marbuta mal-Emenda 31. Hekk kif il-Kummissjoni qed tipproponi approċċ li 
potenzjalment iwassal għal standards minimi aktar stretti u applikati b’mod usa’, kif ukoll 
miri ġodda għall-bini b’karbonju/enerġija baxxi u żero, huwa meħtieġ li jiġi stipulat minn fejn 
se jasal l-iffinanzjar għal dawn l-istandards/ miri ġodda.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Importanza tal-Effiċjenza tal-Enerġija

L-Ewropa għandha quddiemha diversi sfidi kbar fuq perjodu ta’ żmien qasir, medju u żmien 
twil relatati mal-provvista tal-enerġija u d-domanda għall-enerġija.  

L-Ewropa għandha bżonn futur sostenibbli, b’livell ta’ karbonju baxx. L-UE ma stabbilietx 
għaliha nnifisha miri ambizzjużi ħafna għall-2020: it-tnaqqis tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
b’20% (30% jekk jintlaħaq ftehim internazzjonali), tfaddil ta’ 20% tal-konsum tal-enerġija 
permezz taż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija u li tilħaq 20% tal-bżonnijiet tal-enerġija tagħna 
minn sorsi rinnovabbli.    

L-UE għandha quddiemha wkoll tnaqqis ekonomiku konsiderovoli. Il-GDP naqas b’0.2% 
fl-UE27 matul it-tielet kwart tal-2008, meta mqabbel mal-kwart ta’ qabel. Fiz-zona ewro 
(EA15) ir-rata tal-qgħad aġġustata skont l-istaġun żdiedet b’7.8% f’Novembru 2008. 

Il-prezz u l-affidabbiltà tal-provvista tal-enerġija se jkunu fatturi kritiċi kemm fil-
kompetittività tal-UE kif ukoll għall-benessri taċ-ċittadini tagħha.. Fil-livell tal-UE, matul 
dawn l-aħħar sentejn, il-prezzijiet tal-enerġija għad-djar żdiedu b’mod sostanzjali: bi 15% 
għall-elettriku, 21% għan-nafta u 28% għall-gass naturali. Dan ikun wassal għal impatti 
sinifikanti fuq l-iżjed membri vulnerabbli tas-soċjetà.  

Il-promozzjoni ta’ 'xogħlijiet ambjentali' għandha l-potenzjal li tkun parti kritika mill-pjan 
ta’ rkupru tal-UE. L-investimenti fl-effiċjenza tal-enerġija, li spiss huma intensivi fuq ix-
xogħol, għandhom rwol partikolarment importanti fil-ħolqien tal-impjiegi. Riċerka 
kkummissjonata mill-Kummissjoni tindika li l-investimenti fl-effiċjenza tal-enerġija 
jiġġeneraw impjiegi daqs jew iżjed mill-investimenti fl-infrastrutturi tradizzjonali (toroq, 
pontijiet, jew it-trasmissjoni tal-enerġija).  

Il-kriżi tal-gass fl-aħħar tal-2008 u fil-bidu tal-2009 wrew l-isfidi għas-sigurtà tal-provvista 
fl-UE, u d-dipendenza tagħha fuq il-provvista tal-gass estern. L-UE-27 tiddependi fuq l-
importazzjonijiet għal 51% tal-bżonnijiet tal-enerġija tagħha.  

Iż-żieda tal-effiċjenza tal-enerġija hi l-iżjed mod effettiv għall-UE sabiex: tilħaq l-għanijiet 
tal-emissjonijiet ta’ CO2, toħloq l-impjiegi, tnaqqas l-ispejjeż għan-negozju, tindirizza l-
impatti soċjali taż-żidiet fil-prezz tal-enerġija u tnaqqas id-dipendenza dejjem tikber tal-UE 
fuq il-fornituri tal-enerġija esterni.  

It-titjib fil-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, li tirrappreżenta madwar 40% tal-konsum tal-
enerġija, hu pass partikolarment kritiku. Fil-kuntest deskritt hawn fuq, bħalissa hu ż-żmien 
xieraq għall-UE sabiex tirriformula u ttejjeb id-Direttiva dwar il-Prestazzjoni tal-Enerġija tal-
Bini.

Ostakli għall-Progress

L-intenzjoni dikjarata mill-Kummissjoni għall-proposta ta’ din ir-riformulazzjoni hi doppja:
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 Sabiex tapplika l-esperjenza miksuba minn meta d-Direttiva oriġinali daħlet fis-seħħ fl-
2002;  

  Sabiex tiżgura applikazzjoni iżjed uniformi u stretta tad-dispożizzjonijiet ta’ din il-
leġiżlazzjoni.  

Il-prinċipju tar-riformulazzjoni ġie milqugħ ħafna fis-setturi tal-kostruzzjoni u l-enerġija. Iżda 
dan ma jfissirx madankollu li m’għandux bżonn eżaminazzjoni bir-reqqa u emendi.  

B’mod partikolari, ir-riformulazzjoni għandha quddiemha sfida minħabba l-livell 
diżappuntanti ta’ implimentazzjoni tad-Direttiva preżenti. 22  Stat Membru jistqarru li għamlu 
traspożizzjoni sħiħa, iżda l-Kummissjoni esprimiet diżappunt bil-livell tal-implimentazzjoni 
tal-miżuri tal-effiċjenza tal-enerġija f’ħafna Stati Membri; u (għalkemm m’hemmx dejta 
konkreta) il-perċezzjoni hi li l-għadd ta’ bini ġdid u tibdil li jinkorporaw titjib sinifikanti fl-
effiċjenza tal-enerġija huma baxxi f’ħafna Stati Membri.  

Uħud mill-barrieri għall-progress huma:  

1. Nuqqas ta’ kuxjenza dwar il-possibiltà ta’ iffrankar finanzjarju. Din il-barriera għandha 
titneħħa b’kampanji informattivi.  

2. Inċertezza u nuqqas ta’ fiduċja dwar il-kwantità tal-iffrankar li se jinkiseb. Il-ġestjoni 
taċ-ċertifikazzjoni u l-kwalità jistgħu jgħinu biex iżidu l-kunfidenza fir-riżultati tal-miżuri tal-
iffrankar tal-enerġija.  

3. Nuqqas ta’ aċċess għal finanzjament għal investimenti kbar f’miżuri tal-iffrankar tal-
enerġija. Il-Gvernijiet għandhom iwaqqfu programmi ta’ appoġġ finanzjarju u jgħinu biex 
jiżguraw li l-banek jistgħu joffru l-finanzjament.  

4. L-'isforz' involut – b’mod partikolari għall-irranġar u t-tibdil u t-tiġdid. Il-kampanji 
informattivi u l-programmi tal-appoġġ għandhom jiffokaw fuq l-opportunitajiet tal-
investiment naturali, eż. meta tinbidel l-okkupazzjoni, ikkombinati ma’ programmi tat-titjib 
tad-distrett.  

Titjib li jeħtieġ li jsir fid-Direttiva  

Finanzjament:

Id-Direttiva għandha tirrifletti l-bżonn għal finanzjament xieraq sabiex jakkumpanja l-
istandards u r-rekwiżiti minimi li se jiġu stabbiliti. L-għan tad-Direttiva jintlaħaq biss jekk 
ikun hemm disponibbli taħlita ta’ strumenti finanzjarji – li idealment jolqtu l-iżjed djar 
vulnerabbli.  

Hemm ħafna strumenti potenzjali li l-Istati Membri u/jew il-Kummissjoni jistgħu u għandhom 
jużaw:    
 Proġetti ta’ nefqa pubblika diretta.
 Garanziji u sussidji fuq self (utli meta jkun diffiċli li jinkiseb il-kreditu).
 Għotjiet soċjali.
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 Tnaqqis tal-VAT fuq servizzi u prodotti relatati mat-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija tal-
bini  

 Tnaqqis fit-taxxa fuq il-propjetà.
 Mudelli ta’ finanzjament innovattivi - eż. finanzjament permezz ta’ ħlas lura bbażat fuq l-

iffrankar magħmul fuq kontijiet tal-enerġija.  
 Il-ħolqien tal-Fond Ewropew tal-Effiċjenza tal-Enerġija u l-Enerġija Rinnovabbli għall-

appoġġ tal-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva  
S’issa, l-użu limitat tal-fondi strutturali għall-effiċjenza tal-enerġija tal-bini tħalla biss għal 
dawk l-Istati Membri li daħlu fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Mejju 2004 jew wara. Il-
Kummissjoni proponiet li din l-opportunità tiġi estiża għall-Istati Membri kollha. Ir-
rapporteur ipproponiet żieda minn 3% għal 15% fl-ammont massimu ta’ fondi tal-ERDF li 
għandu jiġi allokat għal dawn il-proġetti.  

Informazzjoni u Kuxjenza  

Hu importanti li l-partijiet rilevanti kollha jkunu mgħarrfa bil-benefiċċji tat-titjib tal-
prestazzjoni tal-enerġija, u jkollhom aċċess għall-informazzjoni rilevanti dwar x’għandhom 
jagħmlu. L-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi li jaqsmu ma’ xulxin informazzjoni relatata 
mal-aqwa prattika.  

Għandha tiġi żviluppata riżorsa Ewropea komuni – websajt u dejtabejż – li jkun fihom il-
leġiżlazzjoni applikabbli kollha, il-programmi pubbliċi kollha li jippromwovu emissjoni 
baxxa ta’ CO2 u bini enerġetikament effiċjenti u l-istrumenti finanzjarji u fiskali applikabbli.  

Kampanji informattivi u ta’ kuxjenza għandhom jiffukaw fuq aspetti mhux koperti bl-
istandards minimi.  

Awtoritajiet lokali u reġjonali    

L-Istati Membri għandhom rwol importanti fl-implimentazzjoni tat-titjib tal-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini   

L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jiġu kkonsultati fl-iżvilupp tal-Metodoloġija 
Standardizzata għall-kalkolu tal-metodoloġija tal-istandards minimi.  

Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm disponibbli gwida u 
taħriġ lil dawk li jippjanaw u lill-ispetturi tal-bini sabiex ikunu jistgħu jikkunsidraw b’mod 
xieraq l-aħjar tagħqida ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli, ta’ teknoloġija ta’ effiċjenza għolja u 
ta’ tisħin u tkessiħ tad-distrett fl-ippjanar, it-tfassil, il-bini u t-tiġdid ta’ zoni industrijali jew 
residenzjali.  

Ċertifikati tal-Prestazzjoni tal-Enerġija

'Prestazzjoni tal-enerġija' kif definita bid-Direttiva mhux bilfors tirrifletti l-użu attwali tal-
enerġija. Għal bini fejn l-erja totali ta’ art utli ta’ aktar minn 250m2 hija okkupata minn 
awtorità pubblika u għall-bini li jżuru spiss il-pubbliku b’erja totali utilizzabbli tal-art ta’ 
aktar minn 250 m2 hu rilevanti li .
tiġi pprovduta u tintwera informazzjoni dwar l-użu tal-enerġija attwali fiċ-Ċertifikati tal-
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Prestazzjoni tal-Enerġija   

L-informazzjoni li tintwera fiċ-Ċertifikati tal-Prestazzjoni tal-Enerġija f’bini okkupat minn 
awtoritajiet pubbliċi u għal bini ieħor li jżuru l-pubbliku għandha tkun aċċessibbli u tkun tista’ 
tiġi mqabbla faċilment. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa standards komuni għall-wiri, 
inkluża tikketta tal-enerġija komuni għal dan il-bini.  

Peress li l-bini okkupat minn awtoritajiet pubbliċi għandu jkollu rwol eżemplari fid-
dimostrazzjoni u l-promozzjoni tal-effiċjenza tal-enerġija, hu raġonevoli li wieħed jistenna 
minnhom li dawn jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet li hemm fl-EPC fi żmien raġonevoli. 
Is-sidien kollha tal-bini, madankollu, għandu jkollhom id-dritt li jibdew jew jirrevedu l-EPC fi 
kwalunkwe żmien, bl-użu ta’ esperti differenti jekk ma jaqblux mar-rakkomandazzjonijiet 
ipprovduti.  

Fl-aħħar nett, hu essenzjali li jkun hemm iżjed standardizzazzjoni u rikonoxximent reċiproku 
kemm għal EPCs u kif ukoll għat-taħriġ u l-akkreditazzjoni tal-esperti li jipprovduhom, fl-
Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa linji gwida komuni għat-tnejn, u dawn 
għandhom jippermettu dan.  

Standards minimi

Ir-Rapporteur tagħkom tappoġġa l-approċċ tal-Kummissjoni li tiżgura l-konverġenza bejn l-
Istati Membri fuq il-bażi tal-istandards minimi tagħhom, u l-iskedi taż-żmien proposti. L-
approċċ se jippermetti flessibiltà li tirrifletti d-differenzi ġeografiċi u klimatiċi, filwaqt li 
jiżguraw li l-istandards ikunu stretti u bbażati fuq pedamenti sodi. Madankollu, xi titjib żgħir 
hu meħtieġ.  

Meta wieħed iqis it-titjib kontinwu fil-ħila teknoloġika u tal-kostruzzjoni, u fid-dawl tal-
esperjenza tal-Istati Membri fl-applikazzjoni, hu loġiku li l-Kummissjoni għandha b’mod 
regolari tirrevedi u taġġorna l-metodoloġija standardizzata għall-kalkolu tal-effiċjenza tal-
enerġija bi spiża ottimali.  

L-Istati Membri m’għandhomx jinċentivaw bini ġdid li ma jilħaqx il-livelli tal-ispejjeż
ottimali tal-prestazzjoni tal-enerġija implikati bil-metodoloġija standardizzata wara l-2014. 
Madankollu, ir-Rapporteur tagħkom hija mħassba li l-applikazzjoni ta’ din l-iskala taż-żmien 
għall-irranġar tista’ tkun problematika – l-ippjanar u t-twettiq ta’ proġetti tal-irranġar fuq 
skala kbira jieħu ż-żmien, u għaldaqstant id-data tal-2014 tista’ tfisser li proġetti importanti 
fuq skala kbira f’ħafna pajjiżi jiġu posposti u jkun hemm tfixkil fihom.

Dwar l-Eżenzjonijiet, ir-Rapporteur tagħkom ma tara l-ebda raġuni għala residenzi sekondarji 
għandhom ikunu eżentati mill-istandards minimi. Madankollu, ir-Rapporteur tagħkom 
tikkunsidra li perjodu ta’ sentejn hu perjodu qasir wisq għad-definizzjoni ta’ bini taħt użu 
temporanju – pereżempju, kumpaniji kbar ikollhom bżonn isibu residenza temporanja f’bini 
għal perjodi itwal waqt li l-kwartieri ewlenin tagħhom ikunu qed jiġu rranġati.  

Ir-Rappoerteur taqbel mal-proposta tal-Kummissjoni li testendi l-istandards minimi sabiex 
japplikaw għall-irranġar kbir kollu. Iżda tapplika eżenzjoni bbażata fuq il-vijabilità teknika u 
ekonomika. Hu probabbli li Stati Membri differenti u anke aġenziji tal-infurzar lokali 
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differenti jiddefinixxu l-vijabiltà b’modi differenti, u għaldaqstant hi meħtieġa gwida ċara 
f’dan il-qasam.  

Bini b’livell ta’ karbonju baxx u żero.

Il-proposti tal-Kummissjoni hawnhekk jistgħu jissaħħu. M’hemmx raġuni għala l-bini l-ġdid 
kollu għandu jilħaq dan l-istandard sal-2020. Il-bini pubbliku għandu jilħaq dan il-livell qabel.

Il-Kummissjoni għandha, sal-2013, toħroġ bi proposta għal definizzjoni komuni ta’ bini 
b’livell ta’ karbonju baxx jew żero u b’metodoloġija komparattiva li għandha tintuża mill-
Istati Membri fl-irfinar tal-pjani u d-definizzjonijiet nazzjonali tagħhom. Sabiex jiġi żgurat li 
dawn jitqiesu b’mod strett, effettiv u xieraq, għandhom ikunu deċiżi b’Ko-deċiżjoni, u mhux 
mill-Komitoloġija.  

Spezzjoni ta’ sistemi tat-tisħin u tal-ikkondizzjonar tal-arja. 

Peress li l-ispezzjonijiet tas-sistemi tat-tisħin u tal-ikkondizzjonar tal-arja jistgħu jkunu piż 
burokratiku konsiderevoli fuq is-sidien tal-bini, hu essenzjali li l-ispezzjonijiet jiġu allinjati, 
idealment sabiex iż-żewġ spezzjonijiet iseħħu fl-istess żmien.  

Il-Kummissjoni tipprovdi deroga minn spezzjonijiet regolari tas-sistemi tat-tisħin jekk l-Istati 
Membri jieħdu miżuri oħra li huma ‘ekwivalenti’. L-istess regola għandha tapplika għal 
sistemi tal-ikkondizzjonar tal-arja. Iżda jidher li l-Kummissjoni m’għandhiex mezz kif 
tibblokka d-deroga jekk, fl-opinjoni tagħha l-miżuri mhumiex, fil-fatt, ekwivalenti. Dan 
għandu jiġi kkoreġut.
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