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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-effiċjenza enerġetika hija l-aktar mod kosteffiċjenti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra u emissjonijiet oħra relatati mal-fjuwils fossili. Hija tagħmilna anqas 
dipendenti fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija, li l-UE bħalissa tħallas aktar minn 
EUR 400 biljun fis-sena għalihom. Jekk tinvesti fl-effiċjenza enerġetika, l-UE tkun qed 
tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq ir-Russja u fuq il-pajjiżi tal-OPEC u tkun qed 
tinvesti fl-industriji Ewropej. L-SMEs jibbenefikaw b'mod partikulari – inkluż dawk li 
jinstallaw u dawk fis-settur tal-bini. 

Fis-snin li ġejjin, se jkun meħtieġ investiment kbir fl-infrastruttura tal-enerġija, pereżempju 
għall-kapaċità produttiva u għall-ħżin. Din se tkun sfida kbira għall-ekonomija tal-UE. L-
effiċjenza enerġetika tista' tgħin biex jitnaqqsu l-ispejjeż, minħabba li l-enerġija li ma 
tintużax ma teħtieġx kapaċità produttiva, ħżin jew netwerk. 

Approċċ Ewropew komuni rigward l-effiċjenza enerġetika jwassal għal tnaqqis fl-ispejjeż 
għal prodotti u servizzi li jużaw l-enerġija b'mod effiċjenti u jżid l-opportunitajiet 
kummerċjali għall-industriji involuti. Il-ħolqien ta' suq komuni għall-effiċjenza enerġetika 
huwa aktar minn sempliċement għan neċessarju tal-politika. It-Trattat ta' Lisbona jobbliga lill-
UE tippromwovi l-effiċjenza enerġetika (Artikolu 194(2)).

L-objettiv ta' 20 fil-mija għall-effiċjenza enerġetika diġà ġie ffissat permezz ta' deċiżjoni 
unanima tal-Kapijiet ta' Stat fl-2007. Skont l-analiżi tal-Kummissjoni, il-qafas ġuridiku 
eżistenti u l-miżuri attwali tal-Istati Membri se jgħinuna nilħqu nofs l-objettiv biss. L-ilħuq 
tal-objettiv huwa element ċentrali tal-Pjan Direzzjonali tal-2050 għal Emissjonijiet Baxxi ta' 
Karbonju. Huwa għalhekk li hemm bżonn urġenti li tittieħed aktar azzjoni. Il-proposta tal-
Kummissjoni hija mmirata fid-direzzjoni t-tajba. Ovvjament huwa faċli li wieħed jikkritika 
partijiet speċifiċi, iżda l-Kummissjoni ta' min ifaħħarha talli ppreżentat soluzzjoni għall-
problema.   Kull minn jikkritika lill-Kummissjoni għandu jippreżenta immedjatament 
proposti alternattivi dwar kif jintlaħaq l-objettiv.

L-abbozz ta' opinjoni huwa l-ewwel tentattiv f'din id-direzzjoni. Il-bidliet ewlenin huma:

1. It-tisħiħ tal-approċċ b'żewġ fażijiet

Ir-rapporteur għal opinjoni ma jippreżentax objettivi li jorbtu - anke jekk il-Parlament 
Ewropew fil-passat ivvota ripetutament favurihom. Ir-rakkomandazzjoni hi li jiġi aċċettat l-
approċċ b'żewġ fażijiet tal-Kummissjoni, iżda li dan l-approċċ jissaħħaħ ukoll. Biex jiġi evitat 
li jkun hemm nuqqas mhux ġustifikabbli ta' ambizzjoni fl-objettivi indikattivi nazzjonali, 
għandha tiġi stabbilita metodoloġija Ewropea. Il-metodoloġija proposta hija bbażata fuq il-
mudell PRIMES tal-2007 tal-Kummissjoni. Il-mudell iqis is-sitwazzjoni differenti fl-Istati 
Membri, pereżempju l-ħtieġa fil-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant li jlaħħqu mal-
iżvilupp ta' nħawi oħra tal-UE u l-ħtieġa ta' tkabbir ekonomiku. Pereżempju, l-objettiv ta' 
tnaqqis assolut għall-Polonja, meta mqabbel mal-2007, huwa biss ta' -5.5 fil-mija. Għal xi
Stati Membri l-mudell jiġġenera piż insopportabbli (pereżempju għal Malta) jew 
nuqqas mhux ġustifikabbli ta' ambizzjoni (pereżempju għal-Latvja). Huwa għalhekk li 
għandu jiġi applikat fattur ta' korrezzjoni marbut mas-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż. 
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Jeħtieġ li jiġi kkunsidrat li l-objettiv tal-UE huwa biss ta’ 20% meta mqabbel maż-żamma tal-
istatus quo; it-tnaqqis assolut għall-UE-27 meta mqabbel mal-2009 huwa biss ta' 7,7%. Dan 
ifisser li l-objettiv m'hu bl-ebda mod ambizzjuż żżejjed, iżda huwa wieħed realistiku ħafna. L-
ilħuq tal-objettiv tal-UE ta' ffrankar ta' 368.4 Mtoe huwa essenzjali għall-kredibilità tal-UE u 
għall-ilħuq tal-istadji fil-Pjan Direzzjonali għall-2050 għal Emissjonijiet Baxxi tal-Karbonju. 

L-Istati Membri jeħtieġ li jipproduċu pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali. Huwa importanti li 
dawn il-pjanijiet ma jinkludux biss intenzjonijiet tajba iżda wkoll miżuri konkreti.  
Huwa għalhekk li l-Kummissjoni jeħtieġ li jkollha d-dritt li tivvalutahom u temendahom. 
F'dawn il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali għandhom jiġu inklużi miżuri biex tiġi evitata r-
rilokazzjoni tal-karbonju. 

2. Enfasi akbar fuq l-inċentivi

Il-proposta tal-Kummissjoni, jekk tiġi implimentata korrettament, twassal għal ħafna 
inċentivi, pereżempju permezz tas-sistema ta' appoġġ għall-iffrankar tal-enerġija. Iżda l-
proposta tal-Kummissjoni għandha tkun ħafna aktar ċara dwar il-fatt li l-effiċjenza enerġetika 
trid tinkiseb mhux primarjament permezz tar-regolamentazzjoni ta' kull ċittadin u SME 
individwali, iżda permezz ta' inċentivi. Tinħtieġ ukoll kjarifika f'dan ir-rigward biex jiġi evitat 
li l-inċentivi nazzjonali jitqiesu bħala għajnuna illegali mill-istat.  

3. Is-sistema ta' appoġġ għall-iffrankar tal-enerġija - qafas sostenibbli għall-parteċipanti 
ekonomiċi u għaċ-ċittadini kontra l-effett intermittenti (stop and go) 

Waħda mill-akbar problemi hija li l-appoġġ finanzjarju għal miżuri ta' effiċjenza enerġetika 
ta' spiss mhuwiex sostenibbli u prevedibbli. Xi kultant il-parteċipanti tas-suq ma jkollhomx 
aċċess għall-programm rispettiv f'Jannar, minħabba li l-baġit ma jkunx ġie approvat, u 
f'Settembru l-linja baġitarja tkun diġà skadiet. Dan jikkawża frustrazzjoni fost is-sħab kollha u 
jfixkel l-investiment fit-tul fil-qasam. Kien għalhekk li l-Kummissjoni ġustament ipproponiet 
skema ta' obbligu ta' ffrankar ta' enerġija li tiggarantixxi fluss permanenti ta' finanzji. 
Tipi simili ta' sistemi ddaħħlu b'suċċess f'ħafna Stati Membri, inkluż fl-Italja, Franza, il-
Polonja, ir-Renju Unit, id-Danimarka, l-Irlanda u r-reġjun ta' Flanders. Barra minn 
hekk, ħafna stati fl-Istati Uniti tal-Amerika jużaw din is-sistema. Il-fatt li l-Artikolu 6 
jitkellem dwar "obbligu" joħloq aspett problematiku. Irid jiġi ċċarat li l-obbligu huwa biss fuq 
il-kumpanija tad-distribuzzjoni tal-enerġija. L-SMEs u ċ-ċittadin ordinarju se jibbenefikaw 
minn inċentivi. Għalhekk ir-rapporteur għal opinjoni jissuġġerixxi li l-isem jinbidel għal 
sistema ta' appoġġ għall-iffrankar tal-enerġija. 

L-Artikolu 6, paragrafu 9 jipprevedi klawsola ta' non-parteċipazzjoni għall-Istati Membri. 
Biex jiġi żgurat li din ma tkunx lakuna, jeħtieġ li jiġi garantit li l-Istati Membri li jagħżlu li 
ma jipparteċipawx jiggarantixxu l-istess appoġġ permanenti u prevedibbli għall-effiċjenza 
enerġetika bħas-sistema ta' appoġġ għall-iffrankar tal-enerġija kif imfassla mill-Kummissjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
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emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi bla 
preċedent li jirriżultaw minn żieda fid-
dipendenza fuq importazzjonijiet ta’ 
enerġija u riżorsi skarsi tal-enerġija, kif 
ukoll il-ħtieġa li jiġi limitat it-tibdil fil-
klima u li tingħeleb il-kriżi ekonomika. L-
effiċjenza enerġetika hija mezz siewi 
sabiex ikunu indirizzati dawn l-isfidi. Hija
ttejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-Unjoni 
billi tnaqqas kemm il-konsum tal-enerġija 
primarja kif ukoll l-importazzjonijiet tal-
enerġija. Hija tgħin sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra b’mod li 
huwa kosteffettiv u b’hekk jittaffa t-tibdil 
fil-klima. Il-bidla lejn ekonomija iktar 
effiċjenti fl-enerġija għandha wkoll 
taċċellera l-firxa ta’ soluzzjonijiet 
teknoloġiċi innovattivi u ttejjeb il-
kompetittività tal-industrija fl-Unjoni, fejn 
jiġi xprunat it-tkabbir ekonomiku u 
jinħolqu impjiegi ta’ kwalità għolja 
f’diversi setturi relatati mal-effiċjenza 
enerġetika.

(1) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi bla 
preċedent li jirriżultaw minn żieda fid-
dipendenza fuq importazzjonijiet ta’ 
enerġija u riżorsi skarsi tal-enerġija, kif 
ukoll il-ħtieġa li jiġi limitat it-tibdil fil-
klima u li tingħeleb il-kriżi ekonomika. L-
effiċjenza enerġetika hija mezz siewi 
sabiex ikunu indirizzati dawn l-isfidi. Hija 
ttejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-Unjoni 
billi tnaqqas kemm il-konsum tal-enerġija 
primarja kif ukoll l-importazzjonijiet tal-
enerġija. Hija tgħin sabiex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra b’mod li 
huwa kosteffettiv u b’hekk jittaffa t-tibdil 
fil-klima. Il-bidla lejn ekonomija iktar 
effiċjenti fl-enerġija għandha wkoll 
taċċellera l-firxa ta’ soluzzjonijiet 
teknoloġiċi innovattivi u ttejjeb il-
kompetittività tal-industrija fl-Unjoni, fejn 
jiġi xprunat it-tkabbir ekonomiku u 
jinħolqu impjiegi ta’ kwalità għolja 
f’diversi setturi relatati mal-effiċjenza 
enerġetika, li jistgħu jkunu ġġustifikati 
fuq perjodu ta’ żmien medju u fit-tul 
f’termini ta’ kompetizzjoni globali.

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza enerġetika, meta ssir kif xieraq, tista’ twassal għall-ħolqien tal-impjiegi f’livell 
lokali, li jistgħu jkunu sostnuti fuq żmien medju u fit-tul u jirreżistu l-kompetizzjoni globali.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)



PE472.304v05-00 6/75 AD\889370MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) F’dan il-kuntest, għandha ssir enfasi 
speċifika fuq il-produtturi Ewropej lokali 
u l-SMEs li jissodisfaw l-istandards għolja 
tal-kwalità għall-prodotti u s-servizzi 
tagħhom. Għal dan l-għan, l-Unjoni 
Ewropea għandha tikkontrolla b’mod 
effettiv l-importazzjonijiet relatati minn 
pajjiżi terzi biex tiggarantixxi li dawn il-
prodotti u servizzi jissodisfaw l-istess 
standards ta’ kwalità għolja bħall-
produtturi lokali u l-fornituri tas-servizzi 
fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ 
Diċembru 2010 dwar ir-Reviżjoni tal-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Użu tal-
Enerġija, il-Parlament Ewropew stieden 
lill-Kummissjoni sabiex fil-Pjan ta’ 
Azzjoni għall-Effiċjenza Enerġetika 
rivedut tagħha tinkludi miżuri ħalli 
jingħalaq id-distakk sabiex jintlaħaq l-għan 
kumplessiv tal-effiċjenza enerġetika tal-
UE fl-2020;

(5) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ 
Diċembru 2010 dwar ir-Reviżjoni tal-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Użu tal-
Enerġija, il-Parlament Ewropew stieden 
lill-Kummissjoni sabiex fil-Pjan ta’ 
Azzjoni għall-Effiċjenza Enerġetika 
rivedut tagħha tinkludi objettiv tal-
effiċjenza enerġetika vinkolanti, flimkien 
ma' miżuri ħalli jingħalaq id-distakk sabiex 
jintlaħaq l-għan kumplessiv tal-iffrankar
tal-enerġija tal-UE fl-2020.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fit-22 ta' Ġunju 2011 il-valutazzjoni 
tal-impatt tal-Kummissjoni Ewropea uriet 
li jkun ferm aħjar li jkunu stabbiliti 
objettivi nazzjonali li jorbtu għall-
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effiċjenza fl-enerġija għall-konsum tal-
enerġija primarja milli objettivi nazzjonali 
indikattivi għall-effiċjenza fl-enerġija, 
sabiex ikun żgurat li jintlaħaq l-objettiv 
globali ta' 20% tal-iffrankar tal-enerġija. 
Barra minn hekk, il-valutazzjoni tal-
impatt indikat li l-objettivi vinkolanti 
jippermettu iktar flessibbiltà għall-Istati 
Membri fit-tfassil tal-miżuri tal-iffrankar 
tal-enerġija li huma xierqa għad-diversità 
tal-Istati Membri.
1 SEC(2011) 779

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bi 80-95 % sal-2050 meta pparagunati mal-
1990. Il-bini li jkun il-proprjetà ta’ korpi 
pubbliċi jammonta għal sehem 
konsiderevoli mill-istokk tal-bini u għandu 
viżibbiltà kbira fil-ħajja pubblika.
Għalhekk huwa xieraq li tiġi ffissata rata 
annwali ta’ rinnovazzjoni tal-bini kollu li 
jkun il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi billi tiġi 
aġġornata l-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu. 
Din ir-rata ta’ rinnovazzjoni għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għall-obbligi fir-
rigward tal-bini b’użu ta’ kważi żero 
enerġija ffissati fid-Direttiva 2010/31/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-
bini fl-użu tal-enerġija. L-obbligu li l-bini 
pubbliku jiġi rinnovat jikkomplementa d-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, li 
teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bi 80-95 % sal-2050 meta pparagunati mal-
1990. Il-bini li jkun il-proprjetà ta’ korpi 
pubbliċi jammonta għal sehem 
konsiderevoli mill-istokk tal-bini u għandu 
viżibbiltà kbira fil-ħajja pubblika. 
Għalhekk huwa xieraq li tiġi ffissata rata 
annwali ta’ rinnovazzjoni tal-bini kollu li 
jkun il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi billi tiġi 
aġġornata l-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu. 
Din ir-rata ta’ rinnovazzjoni għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għall-obbligi fir-
rigward tal-bini b’użu ta’ kważi żero 
enerġija ffissati fid-Direttiva 2010/31/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-
bini fl-użu tal-enerġija. L-obbligu li l-bini 
pubbliku jiġi rinnovat jikkomplementa d-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, li 
teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-
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bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament,l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi 
aġġornata sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija.

bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament,l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi 
aġġornata sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija.
Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
sabiex tiġi żgurata l-kwalità tajba tal-arja 
ta’ ġewwa pereżempju permezz ta’ 
rekwiżiti ta’ ventilazzjoni xierqa u l-użu 
ta’ materjal tal-bini, tagħmir u prodotti 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet. Fejn il-
miżuri tal-effiċjenza enerġetika 
jikkonċernaw il-bini pubbliku, bħaċ-
ċentri għall-kura ta’ matul il-ġurnata, il-
kindergartens jew l-iskejjel, għandha 
titwettaq valutazzjoni tal-impatt fuq is-
saħħa.

Ġustifikazzjoni

L-Ewropej iqattgħu l-biċċa l-kbira tal-ħin tagħhom ġewwa. Il-kwalità tal-arja ta’ ġewwa hija 
fattur determinanti kruċjali ta’ saħħithom, u fattur għall-mard kroniku bħall-ażma u l-
allerġiji. Meta l-bini jiġi rinnovat għal effiċjenza enerġetika aħjar, għandhom jiġu indirizzati 
r-riskji potenzjali għas-saħħa, jiġifieri r-riskji li ġejjin minn nuqqas ta’ ventilazzjoni 
minħabba sikkar ikbar tal-arja u emmissjonijiet perikolużi mill-materjal tal-bini u l-prodotti 
tal-kostruzzjoni.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Valutazzjoni tal-possibbiltà li tkun 
stabbilita skema ta’ “ċertifikati bojod” fuq 
il-livell tal-Unjoni wriet li, fis-sitwazzjoni 
kurrenti, sistema ta’ din ix-xorta toħloq 
spejjeż amministrattivi eċċessivi u li hemm 
riskju li l-iffrankar tal-enerġija jkun 
ikkonċentrat f’għadd ta’ Stati Membri u ma 
jiġix introdott fl-Unjoni kollha. L-għan tal-
aħħar jista’ jintlaħaq aħjar, għall-inqas 
f’dan l-istadju, permezz ta’ skemi 
nazzjonali ta’ obbligi ta’ effiċjenza 
enerġetika, jew miżuri alternattivi oħra li 
jilħqu l-istess ammont ta' ffrankar ta' 
enerġija. Il-Kummissjoni, madankollu, 

(18) Valutazzjoni tal-possibbiltà li tkun 
stabbilita skema ta’ “ċertifikati bojod” fuq 
il-livell tal-Unjoni wriet li, fis-sitwazzjoni 
kurrenti, sistema ta’ din ix-xorta toħloq 
spejjeż amministrattivi eċċessivi u li hemm 
riskju li l-iffrankar tal-enerġija jkun 
ikkonċentrat f’għadd ta’ Stati Membri u ma 
jiġix introdott fl-Unjoni kollha. L-għan tal-
aħħar jista’ jintlaħaq aħjar, għall-inqas 
f’dan l-istadju, permezz ta’ skemi 
nazzjonali ta’ obbligi ta’ effiċjenza 
enerġetika, jew miżuri alternattivi oħra li 
jilħqu l-istess ammont ta' ffrankar ta' 
enerġija. Il-qafas komuni għandu jagħti 
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għandha tiddefinixxi, b’att iddelegat, il-
kundizzjonijiet li fihom Stat Membru fil-
ġejjieni jista' jirrikonoxxi l-iffrankar tal-
enerġija miksub fi Stat Membru ieħor. 
Huwa xieraq għal-livell ta’ ambizzjoni ta’ 
skemi ta’ din ix-xorta li dawn ikunu 
stabbiliti f’qafas komuni fuq il-livell tal-
Unjoni filwaqt li tkun ipprovduta 
flessibbiltà sinifikanti lill-Istati Membri 
sabiex tkun ikkunsidrata b'mod sħiħ l-
organizzazzjoni nazzjonali tal-atturi tas-
suq, il-kuntest speċifiku tas-settur tal-
enerġija u d-drawwiet tal-klijenti finali. Il-
qafas komuni għandu jagħti lill-utilitajiet 
tal-enerġija l-għażla li s-servizzi ta’ 
enerġija jiġu offruti lill-klijenti aħħarin 
kollha, mhux biss lil dawk li huma 
jbigħulhom l-enerġija. Dan iżid il-
kompetizzjoni fis-suq tal-enerġija għaliex 
l-utilitajiet tal-enerġija jistgħu 
jiddifferenzjaw il-prodott tagħhom billi 
jipprovdu servizzi ta’ enerġija 
komplementari. Il-qafas komuni għandu 
jippermetti wkoll li l-Istati Membri, 
jinkludu fl-iskema nazzjonali tagħhom, 
rekwiżiti li jkollhom għan soċjali, b’mod 
partikolari sabiex ikun żgurat li l-klijenti 
vulnerabbli jkollhom aċċess għall-
benefiċċji ta’ effiċjenza enerġetika ogħla. 
Il-qafas għandu jippermetti wkoll lill-Istati 
Membri biex jeżentaw kumpaniji żgħar 
mill-obbligu tal-effiċjenza enerġetika. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar", tistabbilixxi 
prinċipji li għandhom ikunu kkunsidrati 
mill-Istati Membri li jiddeċiedu li jastjenu 
milli japplikaw din il-possibbiltà.

lill-utilitajiet tal-enerġija l-għażla li s-
servizzi ta’ enerġija jiġu offruti lill-klijenti 
aħħarin kollha, mhux biss lil dawk li huma 
jbigħulhom l-enerġija. Dan iżid il-
kompetizzjoni fis-suq tal-enerġija għaliex 
l-utilitajiet tal-enerġija jistgħu 
jiddifferenzjaw il-prodott tagħhom billi 
jipprovdu servizzi ta’ enerġija 
komplementari. Il-qafas komuni għandu 
jippermetti wkoll li l-Istati Membri, 
jinkludu fl-iskema nazzjonali tagħhom, 
rekwiżiti li jkollhom għan soċjali, b’mod 
partikolari sabiex ikun żgurat li l-klijenti 
vulnerabbli jkollhom aċċess għall-
benefiċċji ta’ effiċjenza enerġetika ogħla. 
Il-qafas għandu jippermetti wkoll lill-Istati 
Membri biex jeżentaw kumpaniji żgħar 
mill-obbligu tal-effiċjenza enerġetika. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar", tistabbilixxi 
prinċipji li għandhom ikunu kkunsidrati 
mill-Istati Membri li jiddeċiedu li jastjenu 
milli japplikaw din il-possibbiltà.

Ġustifikazzjoni

Sistema tar-rikonoxximent reċiproku tal-iffrankar tal-enerġija b’mod effettiv tkun tfisser li l-
konsumaturi fi Stat Membru jistgħu jispiċċaw iħallsu għall-iffrankar magħdud lejn objettiv fi 
Stat Membru ieħor.  Dan mhux ġust, għaliex il-konsumaturi fl-Istati Membri kollha għandhom 
jibbenefikaw.  Dan jista’ jwassal ukoll għal logħob mill-kumpaniji tal-enerġija.

Emenda 7
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Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal ta’ 
ffrankar tal-enerġija f’ċerti segmenti tas-
suq fejn l-awditi tal-enerġija ġeneralment 
ma jiġux offruti b’mod kummerċjali (bħad-
djar jew l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju), l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awditi tal-enerġija jkunu 
disponibbli. L-awditi tal-enerġija 
għandhom ikunu obbligatorji u regolari 
għall-intrapriżi l-kbar, peress li l-iffrankar 
tal-enerġija jista’ jkun sinifikanti.

(19) Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal ta’ 
ffrankar tal-enerġija f’ċerti segmenti tas-
suq fejn l-awditi tal-enerġija ġeneralment 
ma jiġux offruti b’mod kummerċjali (bħad-
djar jew l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju), l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awditi tal-enerġija jkunu 
disponibbli u għall-but ta’ kulħadd. L-
awditi tal-enerġija għandhom ikunu 
obbligatorji u regolari għall-intrapriżi l-
kbar, peress li l-iffrankar tal-enerġija jista’ 
jkun sinifikanti.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Meta jitfasslu miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika, għandhom ikunu 
kkunsidrati ż-żidiet fl-effiċjenza u l-
iffrankar miksuba permezz ta’ 
applikazzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi kosteffettivi bħall-miters 
intelliġenti. Sabiex ikunu massimizzati l-
benefiċċji tal-iffrankar ta’ dawn l-
innovazzjonijiet, il-klijenti aħħarin 
għandhom ikunu jistgħu jivviżwalizzaw l-
indikaturi tal-ispejjeż u tal-konsum u 
jkollhom kontijiet individwali regolari 
bbażati fuq il-konsum effettiv.

(21) Meta jitfasslu miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika, għandhom ikunu 
kkunsidrati ż-żidiet fl-effiċjenza u l-
iffrankar miksuba permezz ta’ 
applikazzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi kosteffettivi bħall-miters 
intelliġenti. Sabiex ikunu massimizzati l-
benefiċċji tal-iffrankar ta’ dawn l-
innovazzjonijiet, il-klijenti aħħarin 
għandhom ikunu jistgħu jivviżwalizzaw l-
indikaturi tal-ispejjeż u tal-konsum u 
jkollhom kontijiet individwali regolari 
bbażati fuq il-konsum effettiv.
Madankollu, dan it-tip ta’ miters 
għandhom jiġu installati biss jekk il-
benefiċċju potenzjali jkun akbar mill-
ispiża tal-installazzjoni tagħhom, u l-
installazzjoni tagħhom ma tirriżultax fi 
spejjeż addizzjonali sinifikanti għall-
konsumatur finali;
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-parti l-kbira tan-negozji tal-UE 
huma impriżi żgħar u ta’ daqs medju 
(SMEs). Huma jirrappreżentaw potenzjal 
enormi ta’ ffrankar tal-enerġija għall-UE. 
Sabiex ikunu mgħejjuna jadottaw miżuri 
għall-effiċjenza enerġetika, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu qafas favorevoli 
bil-għan li l-SMEs ikunu pprovduti 
b’assistenza teknika u b’informazzjoni 
mmirata.

(27) Il-parti l-kbira tan-negozji tal-UE 
huma impriżi żgħar u ta’ daqs medju 
(SMEs). Huma jirrappreżentaw potenzjal 
enormi ta’ ffrankar tal-enerġija għall-UE. 
Sabiex ikunu mgħejjuna jadottaw miżuri 
għall-effiċjenza enerġetika, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu qafas favorevoli 
bil-għan li l-SMEs ikunu pprovduti 
b’assistenza teknika, b’informazzjoni 
mmirata u bi proċeduri u formoli tal-
applikazzjoni simplifikati għall-
applikazzjoni għall-fondi u / jew għall-
inklużjoni fin-netwerk tad-distribuzzjoni 
enerġetika nazzjonali.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Għandu jkun disponibbli għadd 
suffiċjenti ta’ professjonisti affidabbli li 
jkunu kompetenti fil-qasam tal-effiċjenza 
fl-enerġija sabiex tkun żgurata l-
implimentazzjoni effettiva u f’waqtha ta’ 
din id-Direttiva, pereżempju fir-rigward 
tal-konformità mar-rekwiżiti dwar l-awditi 
tal-enerġija u l-implimentazzjoni tal-iskemi 
tal-obbligi tal-effiċjenza enerġetika. 
Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu skemi ta’ ċertifikazzjoni 
għall-fornituri tas-servizzi ta’ enerġija, 
għall-awditi tal-enerġija u għal miżuri 
oħrajn għat-titjib tal-effiċjenza enerġetika.

(30) Għandu jkun disponibbli għadd 
suffiċjenti ta’ professjonisti kwalifikati
affidabbli li jkunu kompetenti fil-qasam 
tal-effiċjenza fl-enerġija sabiex tkun 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva u 
f’waqtha ta’ din id-Direttiva, pereżempju 
fir-rigward tal-konformità mar-rekwiżiti 
dwar l-awditi tal-enerġija u l-
implimentazzjoni tal-iskemi tal-obbligi tal-
effiċjenza enerġetika. Għaldaqstant, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu skemi ta’ 
ċertifikazzjoni għall-fornituri tas-servizzi 
ta’ enerġija, għall-awditi tal-enerġija u għal 
miżuri oħrajn għat-titjib tal-effiċjenza 
enerġetika.

Emenda 11
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Proposta għal direttiva
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Iż-żieda meħtieġa fl-effiċjenza 
enerġetika mhux se tkun tista’ tintlaħaq 
mingħajr bidla fundamentali fil-mentalità 
tas-soċjetà. It-tfal tal-lum huma l-
ħaddiema, l-inġiniera, il-periti, l-
intraprendituri, u l-utenti tal-enerġija ta’ 
għada. Id-deċiżjonijiet li se jieħdu se 
jinfluwenzaw il-mod kif is-soċjetà se 
tipproduċi u se tuża l-enerġija fil-futur. 
Għaldaqstant, l-edukazzjoni dwar l-
enerġija hija importanti sabiex ikun jista’ 
jiġi spjegat lill-ġenerazzjonjiet li jmiss kif 
jistgħu, permezz tal-istil tal-ħajja u l-
imġiba personali tagħhom, 
jikkontribwixxu għal użu effiċjenti tal-
enerġija. Għalhekk, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri adegwati biex 
jippromwovu l-edukazzjoni dwar l-
enerġija fl-iskejjel, b’mod partikolari 
rigward l-għarfien dwar kif kull individwu 
jista’ jikkontribwixxi għal użu aktar 
effiċjenti u sostenibbli tal-enerġija bis-
saħħa tal-imġiba personali tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Min ikun jixtieq jippromwovi użu tal-enerġija sostenibbli jkollu jibda mill-ġenerazzjonijiet li 
jmiss. Il-ġenerazzjonijiet futuri għandhom potenzjal ta’ ffrankar kbir jekk it-tfal jiġu edukati 
minn età żgħira dwar użu responsabbli tal-enerġija.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 33 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Skont il-proposti leġiżlattivi tal-
Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2011 dwar 
il-futur tal-politika ta’ koeżjoni tal-Unjoni 
Ewropea, aktarx li l-appoġġ finanzjarju 
mill-Fond Strutturali u mill-Fond ta’ 
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Koeżjoni għall-effiċjenza enerġetika 
probabbilment se jiżdied b’mod sinifikanti 
għall-perjodu 2014-2020 meta mqabbel 
mal-perjodu 2007-2013. Dan il-
finanzjament għandu jkun kontribu 
deċiżiv biex jintlaħqu l-objettivi ta’ din id-
direttiva.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 33 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33b) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu skemi ta' riċerka 
biex tiġi żviluppata teknoloġija għall-użu 
f'bini storiku, li tkopri l-aspetti kollha 
marbuta mal-użu tal-enerġija rinnovabbli, 
l-installazzjoni tal-miters intelliġenti u 
teknoloġiji oħra li jkun jeħtieġ li jiġu 
installati f'bini bħal dan. Il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri għandhom jimpenjaw 
ruħhom ukoll li jxerrdu r-riżultati tar-
riċerka li diġà twettqet.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 33 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33c) Minħabba l-karatteristiċi speċjali 
tal-bini storiku, jeħtieġ li tinfetaħ linja ta’ 
valutazzjoni tal-ħela tal-enerġija 
differenti, li tikkunsidra l-kwalitajiet tal-
insulazzjoni tal-arkitettura tradizzjonali, l-
adattament tagħha għall-ambjent u l-
prattiki tajbin li s-soċjetà tradizzjonali 
kienet tapplika fl-użu u l-funzjoni ta’ dan 
il-bini
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Fl-implimentazzjoni tal-mira ta' 20% 
effiċjenza fl-enerġija, il-Kummissjoni ser 
ikollha timmonitorja l-impatt tal-miżuri l-
ġodda fuq id-Direttiva 2003/87/KE li 
tistabbilixxi d-direttiva tal-UE tal-iskambju 
tal-emissjonjiet (ETS) sabiex iżżomm l-
inċentivi fis-sistema tal-iskambju tal-kwoti 
tal-emissjonijiet li jippremjaw l-
investimenti b'livelli ta' karbonju baxxi u 
tipprepara lis-setturi tal-ETS għall-
innovazzjonijiet meħtieġa fil-futur.

(34) L-implimentazzjoni tal-mira ta' 20% 
effiċjenza fl-enerġija tista’ tirriżulta 
f’domanda mnaqqsa għall-allowances tal-
ETS tal-UE u tista’ twassal għal 
distorzjonijiet fil-prezz tal-karbonju tal-
UE u, għaldaqstant, il-Kummissjoni 
għandha twettaq rapport ta’ valutazzjoni 
tal-impatti li l-miżuri l-ġodda se jkollhom
fuq id-Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi 
d-direttiva tal-UE tal-iskambju tal-
emissjonjiet (ETS) sabiex toħloq inċentivi
fis-sistema tal-iskambju tal-kwoti tal-
emissjonijiet li jagħtu bidu għall-miżuri 
addizzjonali tal-effiċjenza enerġetika, li 
jippremjaw l-investimenti b'livelli ta' 
karbonju baxxi u jippreparaw lis-setturi 
tal-ETS għall-innovazzjonijiet meħtieġa 
fil-futur.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 34 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Sabiex jiġi pprovdut qafas ta’ titjib 
fl-effiċjenza enerġetika fuq perjodu ta’ 
żmien twil u sabiex ikun hemm 
konsistenza mal-għan tal-Kunsill 
Ewropew li jikseb tnaqqis ta’ 80-95% fil-
gassijiet serra sal-2050, jeħtieġ li jiġi 
aġġustat il-fattur lineari skont id-Direttiva 
2003/87/KE.

Emenda 17
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Proposta għal direttiva
Premessa 34 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34b) Meta tkun qed tiddeċiedi dwar l-
għadd ta' kwoti li għandhom jiġu ritrati, 
kif imsemmi fl-Artikolu 19(5), il-
Kummissjoni għandha tkun attenta li din 
il-miżura ma twassalx għal prezz tal-
karbonju li jisboq il-prezz li huwa 
mistenni li jirriżulta mill-valutazzjoni tal-
impatt tal-Kummissjoni fl-2008 li 
takkumpanja l-proposti għall-pakkett 
dwar l-enerġija u l-klima (30 EUR).

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Id-Direttiva 2006/32/KE teżiġi li l-
Istati Membri jadottaw u jkollhom l-għan 
li jilħqu mira indikattiva nazzjonali totali 
ta’ ffrankar tal-enerġija ta’ 9 % sal-2016, li 
għandha tintlaħaq billi jintużaw is-servizzi 
ta’ enerġija u miżuri oħrajn għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika. Dik id-Direttiva 
tgħid li t-tieni Pjan għall-Effiċjenza 
Enerġetika adottat mill-Istati Membri 
għandu jkun segwit, kif ikun xieraq u fejn 
ikun meħtieġ, minn proposti tal-
Kummissjoni għal miżuri addizzjonali, 
inkluża l-estensjoni tal-perjodu ta’ 
applikazzjoni tal-miri. Jekk rapport 
jikkonkludi li ma sarx biżżejjed progress 
sabiex jintlaħqu l-miri indikattivi 
nazzjonali stabbiliti minn dik id-Direttiva, 
dawn il-proposti għandhom jindirizzaw il-
livell u n-natura tal-miri. Il-valutazzjoni 
tal-impatt li takkumpanja lil din id-
Direttiva tgħid li l-Istati Membri qegħdin 
fit-triq it-tajba sabiex jilħqu l-mira ta’ 9 %, 
li hija sostanzjalment inqas ambizzjuża 
mill-mira għall-iffrankar tal-enerġija ta’ 

(35) Id-Direttiva 2006/32/KE teżiġi li l-
Istati Membri jadottaw u jilħqu mira 
indikattiva nazzjonali totali ta’ ffrankar tal-
enerġija ta’ 9 % sal-2016, li għandha 
tintlaħaq billi jintużaw is-servizzi ta’ 
enerġija u miżuri oħrajn għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika. Dik id-Direttiva 
tgħid li t-tieni Pjan għall-Effiċjenza 
Enerġetika adottat mill-Istati Membri 
għandu jkun segwit minn proposti tal-
Kummissjoni għal miżuri addizzjonali. Il-
valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja lid-
Direttiva tgħid li l-Istati Membri qegħdin 
fit-triq it-tajba sabiex jilħqu l-mira ta’ 9 %, 
li hija sostanzjalment inqas ambizzjuża 
mill-mira għall-iffrankar tal-enerġija ta’ 
20 % sal-2020 li ġiet adottata 
sussegwentement, u li għalhekk hemm il-
ħtieġa li jiġi indirizzat kemm jista’ jkun 
malajr il-livell tal-miri nazzjonali 
individwali.
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20 % sal-2020 li ġiet adottata 
sussegwentement, u għalhekk ma hemmx 
għalfejn jiġi indirizzat il-livell tal-miri.

Ġustifikazzjoni

L-approċċ ġenerali fid-Direttiva għandu jinbidel. Il-Kummissjoni ma pproponietx miri 
vinkolanti imma minflok issuġġeriet għadd kbir ta’ miżuri vinkolanti u dan inaqqas il-
flessibbiltà għall-Istati Membri mingħajr ma jiżgura li tintlaħaq il-mira ġenerali ta’ 20%. 
Għaldaqstant, dan għandu jitreġġa’ lura sabiex tintlaħaq il-mira filwaqt li l-Istati Membri 
jingħataw il-libertà li jagħżlu minn bosta miżuri mhux vinkolanti.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Peress li l-għan ta’ din id-Direttiva, li 
huwa li sal-2020 tintlaħaq il-mira għall-
effiċjenza enerġetika tal-Unjoni ta’ 
ffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % u 
titwitta t-triq lejn iktar titjib fl-effiċjenza 
enerġetika lil hinn mill-2020, ma jidhirx li 
jista' realistikament jintlaħaq mill-Istati 
Membri mingħajr ma jieħdu miżuri 
addizzjonali ta’ effiċjenza enerġetika, u 
jista’ jintlaħaq aħjar fuq il-livell tal-Unjoni, 
l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-
prinċipju ta’ sussidjarjetà kif inhu stabbilit 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, kif inhu stabbilit f’dak l-
Artikolu, id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ sabiex tilħaq dak 
l-għan.

(37) Peress li l-għan ta’ din id-Direttiva, li 
huwa li sal-2020 tintlaħaq il-mira għall-
effiċjenza enerġetika tal-Unjoni ta’ 
ffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % u 
titwitta t-triq lejn iktar titjib fl-effiċjenza 
enerġetika lil hinn mill-2020, ma jidhirx li 
jista' realistikament jintlaħaq mill-Istati 
Membri mingħajr ma jieħdu miżuri 
addizzjonali ta’ effiċjenza enerġetika, u 
jista’ jintlaħaq aħjar fuq il-livell tal-Unjoni, 
l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-
prinċipju ta’ sussidjarjetà kif inhu stabbilit 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Azzjoni komuni fil-livell tal-
Unjoni fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika 
tnaqqas l-ispejjeż tal-prodotti u s-servizzi 
li jużaw l-enerġija b'mod effiċjenti u żżid 
l-opportunitajiet kummerċjali għall-
industriji involuti fl-effiċjenza enerġetika. 
Jaqbel li jinħoloq suq komuni għall-
prodotti u s-servizzi li jużaw l-enerġija 
b'mod effiċjenti. L-awturi tat-trattati 
espliċitament inkludew l-effiċjenza 
enerġetika fit-trattati, xi ħaġa li toħloq 
dmir li tittieħed azzjoni f'dan il-qasam. 
Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif 
inhu stabbilit f’dak l-Artikolu, id-Direttiva 
ma tmurx lil hinn minn dak li huwa 
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meħtieġ sabiex tilħaq dak l-għan.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 37 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) Meta jiġu stabbiliti l-miri u l-
indikaturi, għandhom jiġu kkunsidrati d-
differenzi bejn is-sitwazzjonijiet rispettivi 
tal-Istati Membri differenti u, b’mod 
partikolari, il-kundizzjonijiet tal-klima, is-
sitwazzjoni ekonomika u t-tkabbir 
imbassar tagħhom.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex ikun jista’ jkun hemm 
adattament għall-progress tekniku u għall-
bidliet fid-distribuzzjoni tas-sorsi tal-
enerġija, is-setgħa li jkunu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
b’relazzjoni ma' ċerti kwistjonijiet. Se jkun 
ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
waqt il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż 
fuq il-livell tal-esperti.

(38) Sabiex ikun jista’ jkun hemm 
adattament għall-progress tekniku u għall-
bidliet fid-distribuzzjoni tas-sorsi tal-
enerġija, is-setgħa li jkunu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
b’relazzjoni ma' ċerti kwistjonijiet. Il-
Kummissjoni għandha twettaq 
konsultazzjonijiet waqt il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż mal-kumitat 
korrispondenti fil-Parlament Ewropew, u
fuq il-livell tal-esperti.
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Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
komuni għall-promozzjoni tal-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li sal-2020 tintlaħaq il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija primarja 
ta’ 20 % u sabiex titwitta t-triq għal iktar 
titjib fl-effiċjenza enerġetika lil hinn minn
dik id-data.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
komuni għall-promozzjoni tal-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Unjoni sabiex sal-2020 
tintlaħaq tal-anqas il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 %, 
meta mqabbel mat-tbassiriet tal-20071, li 
jammonta għal konsum tal-enerġija 
primarja annwali ta’ 1470,5 Mtoe, u 
sabiex titwitta t-triq għal iktar titjib fl-
effiċjenza enerġetika għall-2030 u lil hinn.

Hija tistabbilixxi regoli mfassla sabiex 
ineħħu l-ostakli fis-suq tal-enerġija u 
sabiex jegħlbu n-nuqqasijiet tas-swieq li 
jimpedixxu l-effiċjenza fil-provvista u fl-
użu tal-enerġija, u tipprovdi sabiex ikunu 
stabbiliti miri nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika għall-2020.

Hija tistabbilixxi regoli mfassla sabiex 
ineħħu l-ostakli fis-suq tal-enerġija u 
sabiex jegħlbu n-nuqqasijiet tas-swieq li 
jimpedixxu l-effiċjenza fil-provvista u fl-
użu tal-enerġija, b’mod partikolari fejn 
jidħlu l-konsumaturi ż-żgħar, l-intrapriżi 
żgħar u mikrointrapriżi, u l-inċentivi 
perversi tal-produtturi l-kbar tal-enerġija 
kontra l-promozzjoni tal-effiċjenza 
enerġetika, u tipprovdi sabiex ikunu 
stabbiliti miri nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika għall-2020.
1 Dokument tal-Kummissjoni: Il-Kisba ta' 20 % 
Effiċjenza Enerġetika

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. “sistema ta’ distribuzzjoni magħluqa” 
tfisser sistema li tqassam prodotti tal-
enerġija f’sit industrijali, kummerċjali jew 
kondiviż ġeografikament limitat, u li ma 
tipprovidx lil konsumaturi domestiċi, ħlief 
f’każ ta’ użu inċidentali minn numru 
iżgħar ta’ djar, b’impjieg jew 
assoċjazzjonijiet simili mas-sid tas-sistema 
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ta’ distribuzzjoni u li jinsabu fiż-żona 
moqdija mis-sistema magħluqa.

Ġustifikazzjoni

Din hija konsegwenza tal-emenda għall-Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu ġdid. Id-
definizzjoni hija relatata mal-Artikolu 28 tad-Direttiva 2009/72/KE u mal-Artikolu 28 tad-
Direttiva 2009/73/KE dwar is-suq intern fil-qasam tal-elettriku u l-gass naturali.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. “Reazzjoni għad-Domanda” tfisser 
tibdil fl-użu tal-elettriku mill-klijenti bl-
użu finali/mikroġeneraturi mix-xejra 
attwali/normali tagħhom ta’ 
konsum/injezzjoni b’reazzjoni għat-tibdil 
fil-prezzijiet tal-elettriku u/jew il-ħlasijiet 
ta’ inċentiv maħsuba biex jaġġustaw l-użu 
tal-elettriku, jew b’reazzjoni għall-
aċċettazzjoni tat-talba tal-konsumatur, 
waħedha jew permezz tal-aggregazzjoni, 
biex ibigħ it-tnaqqis fid-domanda bi prezz 
f’suq tal-elettriku organizzat jew lill-
fornitur fil-livell tal-konsum. Il-
programmi ta’ Reazzjoni għad-Domanda 
huma maħsuba biex iżidu l-effiċjenza tal-
katina tal-valur enerġetiku u/jew iżidu l-
konsum u l-integrazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli intermittenti.

Ġustifikazzjoni

Ir-reazzjoni għad-domanda hija kunċett ewlieni li għandu jiġi ddefinit fid-Direttiva għaliex 
huwa relattivament ġdid imma għandu potenzjal kbir kemm ekonomikament kif ukoll 
ambjentalment. Ir-reazzjoni għad-domanda ttejjeb l-effiċjenza enerġetika tal-provvista u d-
domanda billi tiftaħ il-kapaċità fuq in-naħa tad-domanda.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. 'awditu tal-enerġija' tfisser proċedura 
sistematika sabiex jinkiseb għarfien 
adegwat tal-profil eżistenti tal-konsum tal-
enerġija ta’ bini jew ta’ grupp ta’ bini, ta’ 
operazzjoni jew ta’ installazzjoni 
industrijali jew kummerċjali jew ta’ servizz 
privat jew pubbliku, li jidentifika u 
jikkwantifika opportunitajiet kosteffettivi 
għall-iffrankar tal-enerġija, u jirrapporta s-
sejbiet;

12. 'awditu tal-enerġija' tfisser proċedura 
sistematika sabiex jinkiseb għarfien 
adegwat tal-profil eżistenti tal-konsum tal-
enerġija ta’ bini jew ta’ grupp ta’ bini, ta’ 
operazzjoni jew ta’ installazzjoni 
industrijali jew kummerċjali jew ta’ servizz 
privat jew pubbliku, li jidentifika u 
jikkwantifika opportunitajiet kosteffettivi 
għall-iffrankar tal-enerġija, billi jqis l-
impatt fuq is-saħħa, u jirrapporta s-sejbiet;

Ġustifikazzjoni

Meta jiġu vvalutati l-opportunitajiet kosteffettivi għall-iffrankar tal-enerġija, għandu jitqies l-
impatt fuq is-saħħa sabiex jiġi żgurat bilanċ bejn il-kwalità tajba tal-arja ġewwa, il-kontroll u 
l-kumdità tal-umdità u ż-żieda fl-effiċjenza enerġetika.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. 'kuntratt għall-prestazzjoni tal-enerġija' 
tfisser arranġament kuntrattwali bejn il-
benefiċjarju u l-fornitur ta’ miżura għal 
titjib tal-effiċjenza enerġetika, fejn il-ħlas 
għall-investimenti li sar mill-fornitur ikun
b’relazzjoni għal-livell ta’ titjib tal-
effiċjenza enerġetika miftiehem 
kuntrattwalment jew għal kriterju ieħor 
miftiehem ta’ prestazzjoni tal-enerġija, 
bħal iffrankar finanzjarju;

13. 'kuntratt għall-prestazzjoni tal-enerġija' 
tfisser arranġament kuntrattwali bejn il-
benefiċjarju u l-fornitur (normalment 
kumpanija tas-servizzi enerġetiċi) ta’ 
miżura għal titjib tal-effiċjenza enerġetika, 
ivverifikata u mmonitorjata matul it-
terminu kollu tal-kuntratt, fejn l-
investimenti (ix-xogħol, il-provvista jew 
is-servizz) f’dik il-miżura jkunu mħallsa
b’relazzjoni għal-livell ta’ titjib tal-
effiċjenza enerġetika miftiehem 
kuntrattwalment jew għal kriterju ieħor 
miftiehem ta’ prestazzjoni tal-enerġija.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 24a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

24a. ´mikroteknoloġiji li jiġġeneraw l-
enerġija´ tfisser varjetà ta’ teknoloġiji 
elettriċi u li jiġġeneraw is-sħana fuq skala 
żgħira li jistgħu jiġu installati u użati 
f’unitajiet domestiċi individwali;

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27a. “Rinnovazzjoni profonda” tfisser 
rinnovazzjoni li tnaqqas kemm il-konsum 
tal-enerġija mwassal kif ukoll dak finali 
ta’ bini mill-inqas bi 80% meta mqabbel 
mal-livelli ta’ qabel ir-rinnovazzjoni.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika espressa bħala livell assolut ta’ 
konsum tal-enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma 
għandhom jikkunsidraw il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, 
il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq 
il-livell tal-Unjoni.

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
livell assolut ta’ konsum tal-enerġija 
primarja nazzjonali tiegħu tal-anqas ikun 
anqas mill-objettiv tiegħu kif stipulat fl-
Anness Ia. Dawn il-miri nazzjonali 
obbligatorji jiżguraw l-ilħuq tal-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija primarja 
ta’ 20 % sal-2020, li tirrikjedi tnaqqis tal-
konsum tal-enerġija primarja tal-UE ta' 
368 Mtoe fl-2020. L-objettivi nazzjonali 
għall-effiċjenza enerġetika għandhom 
iqisu l-miżuri previsti f’din id-Direttiva.
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Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-politiki u l-miżuri jkunu implimentati 
biex jiżguraw li l-konsum tagħhom tal-
enerġija primarja jkun daqs jew taħt il-
mira tal-2020 stipulata fl-Anness Ia.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk huwiex probabbli li 
l-Unjoni se tilħaq il-mira tagħha għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % 
sal-2020, jiġifieri tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija primarja tal-UE ta’ 368 Mtoe fl-
2020, filwaqt li tikkunsidra s-somma tal-
miri nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 
u l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tressaq proposta għal objettivi 
tal-effiċjenza tal-enerġija għall-2030.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a  

L-istokk tal-bini

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
strateġiji nazzjonali sabiex inaqqsu l-
konsum tal-enerġija tal-istokk nazzjonali 
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tal-bini attwali.

2. L-istrateġiji nazzjonali għandhom 
jinkludu miżuri leġiżlattivi, finanzjarji, u 
ta’ taħriġ sabiex jinkiseb tnaqqis fil-
konsum tal-enerġija tal-istokk tal-bini 
attwali bi 80% meta mqabbel mal-livelli 
tal-2010 sal-31 ta’ Diċembru 2050, l-iktar 
permezz tar-rinnovazzjonijiet profondi.

3. L-istrateġiji nazzjonali għandhom 
jinkludu wkoll dawn l-għanijiet 
intermedjarji li ġejjin:

(a) tnaqqis fil-konsum tal-enerġija tal-
istokk tal-bini attwali bi 30% meta 
mqabbel mal-livelli tal-2010 sal-31 ta’ 
Diċembru 2030.

(b) tnaqqis fil-konsum tal-enerġija tal-
istokk tal-bini attwali bi 60% meta 
mqabbel mal-livelli tal-2010 sal-31 ta’ 
Diċembru 2040.

Huma għandhom iqisu, meta jinbena bini 
pubbliku, l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-
karbonju mill-materjali tal-bini, il-
konsum tal-enerġija użata għall-
produzzjoni tal-materjali tal-bini, u l-ħajja 
tal-materjali tal-bini li ma jagħmlux ħsara 
lill-ambjent, u jippromwovu l-użu ta’ 
riżorsi naturali rinnovabbli, bħall-injam, 
fix-xogħol ta’ kostruzzjoni.

4. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
approċċi ddifferenzjati għall-bini 
kummerċjali, residenzjali u pubbliku u 
jistgħu jibdew billi l-ewwel jitrattaw dak 
il-bini bl-agħar prestazzjoni. Dawn l-
approċċi għandhom jiżguraw tnaqqis 
imkejjel fil-konsum tal-enerġija mwassal 
jew finali (kWh u KWh/m² jew l-
ekwivalenti), kif definit fid-Direttiva 
2010/31/UE, l-Anness I, ta’ mill-inqas 
20%, 40% u 80% sal-2020, 2030 u 2045, 
rispettivament.

5. L-Istati Membri għandhom jibbażaw l-
istrateġiji u l-miżuri nazzjonali tagħhom 
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għas-settur tal-bini privat u tad-djar 
soċjali fuq inċentivi.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3b
Objettivi indikattivi għal perjodu twil

L-objettiv indikattiv għall-effiċjenza 
enerġetika għall-UE għal perjodu twil 
għandu jkun ta’ 33,3% sal-2030, 46,6% 
minn dik id-data sal-2040 u 60% minn dik 
id-data sal-2050, espressa bħala livell 
assolut ta' tnaqqis fil-konsum primarju 
tal-enerġija.

Ġustifikazzjoni

L-2020 ma baqagħlux wisq. Il-parteċipanti kummerċjali jeħtieġu sigurtà tal-ippjanar għal 
żmien fit-tul. Biex nilħqu l-objettiv tagħna ta' tnaqqis ta' 80-95% fis-CO2, huwa importanti li 
jkun hemm żieda fis-sehem tar-rinnovabbli fit-taħlita enerġetika u aktar titjib fl-effiċjenza 
enerġetika.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 %
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.
Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, 2.5 % tal-konsum tal-enerġija 
(KWh u KWh/m2 jew l-ekwivalenti) tal-
bini riċentement mikri mill-korpi pubbliċi, 
jew li jkun proprjetà tagħhom, jitnaqqas 
kull sena.
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fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu 
erja totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, 
fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE.

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmu nazzjonali 
għall-kondiviżjoni tal-isforzi biex 
jintlaħaq l-objettiv ta' 2.5% applikabbli 
għall-bini pubbliku. Fit-twaqqif ta' dan il-
mekkaniżmu ta' qsim tal-isforzi, 
għandhom iqisu r-riżorsi finanzjarji tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali u l-
possibilitajiet prattiċi tar-rinnovazzjoni ta' 
dan il-bini. Huma għandhom jappoġġaw 
il-korpi pubbliċi reġjonali u lokali 
tagħhom, pereżempju billi jtejbu l-aċċess 
għall-ikkuntrattar u l-"intracting".

Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
sabiex tiġi żgurata l-kwalità tajba tal-arja 
ta’ ġewwa permezz tar-rekwiżiti xierqa tal-
ventilazzjoni u l-użu ta’ materjal tal-bini, 
tagħmir u prodotti b’emissjonijiet baxxi. 

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill- 2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
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korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' qabel.

korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat 
f’sena speċifika bħallikieku minflok kienet 
rinnovata f’waħda mit-tliet snin preċedenti 
jew sussegwenti.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, sal-1 ta’ 
Jannar 2014, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu u jagħmlu pubblikament 
disponibbli inventarju tal-bini li jkun 
proprjetà tal-korpi pubbliċi tagħhom fejn 
jindikaw:

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, sal-1 ta’ 
Jannar 2014, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu u jagħmlu pubblikament 
disponibbli inventarju tal-bini li jkun 
proprjetà tal-korpi pubbliċi tagħhom jew li 
jkun riċentement ġie mikri minn dawn il-
korpi, fejn jindikaw:

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punti b, b a (ġdid) u b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jistabbilixxu sistema ta’ ġestjoni tal-
enerġija bħala parti mill-implimentazzjoni 
tal-pjan tagħhom.

(b) jistabbilixxu sistema ta’ ġestjoni tal-
enerġija bħala parti mill-implimentazzjoni 
tal-pjan tagħhom.

Il-pjan tal-effiċjenza tal-enerġija u s-
sistema tal-ġestjoni għandhom iqisu kif 
xieraq ir-riskji għas-saħħa u l-miżuri ta’ 
benefiċċju. 

(ba) iqisu, meta jinbena bini pubbliku, l-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju 
mill-materjali tal-bini, il-konsum tal-
enerġija użata għall-produzzjoni tal-
materjali tal-bini, u l-impatt tagħhom fuq 
l-ambjent matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja 
tal-materjali tal-bini, u jippromwovu l-użu 
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ta’ riżorsi naturali li jiġġeddu, bħall-
injam, fix-xogħol ta’ kostruzzjoni.

(bb) jistabbilixxu kuntratti għas-servizzi 
tal-enerġija maħsuba biex iżommu jew 
itejbu l-effiċjenza enerġetika fuq perjodu 
ta’ żmien twil, inkluż il-kuntratti għall-
prestazzjoni enerġetika.

Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Bħala approċċ alternattiv għall-
Paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri oħra biex jiksbu ammont 
ekwivalenti ta' ffrankar tal-enerġija (opt-
out). Għall-finijiet ta’ dan l-approċċ 
alternattiv, huma jistgħu jistmaw l-
iffrankar tal-enerġija li għandu jirriżulta 
mill-Paragrafi 1 u 2 billi jużaw valuri 
standard xierqa. L-Istati Membri jistgħu 
jużaw l-approċċ alternattiv għall-
Artikolu 4(1) biex jivvalorizzaw il-mertu 
arkitettoniku jew storiku speċifiku tal-
binjiet jew ta' kumplessi mħarsa 
uffiċjalment, biex jevalwaw u 
jippromwovu l-karatteristiċi tradizzjonali 
tagħhom li jirrispondu għal rekwiżiti tal-
prestazzjoni enerġetika, u biex iqisu 
miżuri biex itejbu każijiet speċifiċi 
mingħajr ma jbiddlulhom l-awtentiċità.

Huma għandhom jimmoniterjaw 
konstantement il-progress fl-iżvilupp ta' 
teknoloġiji ġodda, speċjalment f'dan il-
każ. L-Istati Membri jistgħu japplikaw 
ukoll dan l-approċċ għall-muniċipalitajiet 
fir-rigward tal-prinċipju tas-sussidjarjetà. 

Meta jqisu miżuri alternattivi oħra, l-Istati 
Membri għandhom jimmiraw l-aktar li 
jissuperaw l-objettiv tal-Artikolu 3a 
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stabilit għall-bini privat. 

L-Istati Membri li jagħżlu dan l-approċċ 
alternattiv għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2013, il-miżuri alternattivi li 
qed jippjanaw li jadottaw u juru kif se 
jiksbu titjib ekwivalenti tal-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini pubbliku jew privat. 
Il-Kummissjoni għandha teżamina dawn 
il-miżuri, u tirrifjuthom jew temendahom, 
jekk ikun il-każ. 

Il-Kummissjoni għandha timmoniterja 
konstantement il-progress miksub
permezz tal-miżuri alternattivi fl-Istati 
Membri.  Jekk l-iffrankar miksub bis-
saħħa ta' dawn il-miżuri ma jilħaqx l-
ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ 
skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tgħarraf lill-Istat Membru biex 
jagħmel proposti biex itejjeb il-miżuri. 
Jekk, wara kunsiderazzjoni xierqa, dawn 
il-proposti jew miżuri oħra li l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni jaqblu 
dwarhom, ma jiġux implimentati mill-
Istat Membru, il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi li tapplika l-miżura vinkolanti 
msemmija fil-paragrafu 1.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korpi pubbliċi jixtru biss prodotti, servizzi 
u bini bi prestazzjoni għolja fl-effiċjenza 
enerġetika, kif imsemmi fl-Anness III.

L-Istati Membri għandhom iħeġġu kemm 
jista' jkun lill-korpi pubbliċi jixtru biss 
prodotti, servizzi u bini bi prestazzjoni 
għolja fl-effiċjenza enerġetika b'mod 
kosteffettiv. F’dan il-kuntest, il-korpi 
pubbliċi għandhom jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-kosteffikaċja, il-
fattibbiltà ekonomika u t-tagħmir tekniku 
kif ukoll li jkun hemm kompetizzjoni 



AD\889370MT.doc 29/75 PE472.304v05-00

MT

suffiċjenti.
L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu 
l-iżvilupp u t-teħid ta’ servizzi tal-enerġija, 
kif definit fl-Artikolu 2.3. F’dan ir-
rigward, il-korpi pubbliċi għandhom 
jivvalutaw il-possibbiltà li jikkonkludu l-
kuntratti għall-prestazzjoni tal-enerġija 
fuq perjodu ta’ żmien twil kif imsemmi fl-
Artikolu 14b.

Ġustifikazzjoni

L-approċċ ġenerali fid-Direttiva jrid jinbidel. Il-Kummissjoni ma pproponietx miri vinkolanti 
imma minflok issuġġeriet għadd kbir ta’ miżuri vinkolanti u dan inaqqas il-flessibbiltà għall-
Istati Membri mingħajr ma jiżgura li tintlaħaq il-mira ġenerali ta’ 20 %. Għaldaqstant, dan 
għandu jitreġġa’ lura sabiex tintlaħaq il-mira filwaqt li l-Istati Membri jingħataw il-libertà li 
jagħżlu minn bosta miżuri mhux vinkolanti.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
skema waħda ta’ obbligi ta’ effiċjenza 
enerġetika. Din l-iskema għandha tiżgura 
jew li d-distributuri tal-enerġija kollha jew
il-kumpanniji kollha tal-bejgħ tal-enerġija 
fil-livell tal-konsumatur li joperaw fit-
territorju ta' Stat Membru kull sena 
jiffrankaw enerġija ekwivalenti għal 1.5 % 
tal-bejgħ tal-enerġija tagħhom, bil-volum, 
fis-sena preċedenti f'dak l-Istat Membru 
minbarra l-enerġija użata għat-trasport.
Dan l-ammont ta’ ffrankar tal-enerġija 
għandu jinkiseb mill-partijiet obbligati, fost 
il-klijenti finali fl-Istat Membru 
kkonċernat.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
skema waħda ta’ obbligi ta’ effiċjenza 
enerġetika. Din l-iskema għandha tiżgura 
jew li d-distributuri tal-enerġija u/jew il-
kumpanniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell 
tal-konsumatur li joperaw fit-territorju ta' 
Stat Membru kull sena jiksbu ffrankar 
addizzjonali annwali fl-użu finali
ekwivalenti għal mill-inqas 1.5 % tal-bejgħ 
tal-enerġija annwali tagħhom, bil-volum, 
imqassma bħala medja fuq il-perjodu tal-
iktar tliet snin reċenti għal dak l-Istat 
Membru. Il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni dwar ir-regolazzjoni 
doppja possibbli fis-settur tat-trasport.
Dan l-ammont ta’ ffrankar tal-enerġija 
għandu jinkiseb mill-partijiet obbligati, fost 
il-klijenti finali fl-Istat Membru 
kkonċernat.
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Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
iffrankar sostnut mill-partijiet obbligati jiġi 
kkalkolat skont l-Anness V(2). Huma 
għandhom jistabbilixxu sistemi ta’ 
kontroll, fejn mill-inqas jiġi vverifikat 
proporzjon statistikament sinifikanti tal-
miżuri għal titjib tal-effiċjenza enerġetika 
stabbiliti mill-partijiet obbligati.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
iffrankar sostnut mill-partijiet obbligati jiġi 
kkalkolat skont l-Anness V(2). Huma 
għandhom jistabbilixxu sistemi 
indipendenti ta’ kejl, kontroll u ta' 
verifika, fejn mill-inqas jiġi vverifikat 
b'mod indipendenti proporzjon 
statistikament sinifikanti tal-miżuri għal 
titjib tal-effiċjenza enerġetika stabbiliti 
mill-partijiet obbligati.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – parti introduttorja, punti a, b, c u c a (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi ħdan l-iskema ta’ obbligi ta’ 
effiċjenza enerġetika, l-Istati Membri 
jistgħu:

5. Fi ħdan l-iskema ta’ obbligi ta’ 
effiċjenza enerġetika, l-Istati Membri 
għandhom:

(a) jinkludu rekwiżiti b’għan soċjali fl-
obbligi ta’ ffrankar li jimponu huma, inkluż 
billi jeżiġu li proporzjon tal-miżuri jiġu 
implimentati fi djar affettwati mill-faqar fl-
enerġija jew fl-akkomodazzjoni soċjali;

(a) jinkludu rekwiżiti obbligatorji b’għan 
soċjali fl-obbligi ta’ ffrankar li huma 
jimponu, inkluż billi jeżiġu li proporzjon 
tal-miżuri jiġu implimentati fi djar bi dħul 
baxx affettwati mill-faqar fl-enerġija jew 
fl-akkomodazzjoni soċjali; Dawn il-miżuri 
għandhom jiġu deċiżi f’konsultazzjoni 
mal-awtoritajiet pubbliċi.

(b) jippermettu lill-partijiet obbligati biex
jgħoddu mal-obbligi tagħhom iffrankar 
iċċertifikat tal-enerġija li jkunu għamlu l-
fornituri tas-servizzi tal-enerġija u partijiet 
terzi oħra; f’dan il-każ, huma għandhom 
jistabbilixxu proċess ta’ akkreditazzjoni li 
jkun ċar, trasparenti u miftuħ għall-atturi 

(b) jippermettu lill-partijiet obbligati biex 
jgħoddu mal-obbligi tagħhom iffrankar 
iċċertifikat tal-enerġija li jkunu għamlu l-
fornituri tas-servizzi tal-enerġija u partijiet 
terzi oħra; f’dan il-każ, huma għandhom 
jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ proċess ta’ 
akkreditazzjoni li jkun ċar, trasparenti u 
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kollha tas-suq, u jkollu l-għan li 
jimminimizza l-ispejjeż taċ-ċertifikazzjoni;

miftuħ għall-atturi kollha tas-suq, u jkollu 
l-għan li jimminimizza l-ispejjeż taċ-
ċertifikazzjoni;

(c) jippermettu li l-partijiet obbligati 
jgħoddu l-iffrankar miksub f’sena 
partikolari bħallikieku inkiseb fi 
kwalunkwe waħda mis-sentejn preċedenti 
jew mis-sentejn sussegwenti.

(c) jippermettu li l-partijiet obbligati 
jgħoddu l-iffrankar miksub f’sena 
partikolari bħallikieku nkiseb fi 
kwalunkwe waħda mis-sentejn preċedenti 
jew mis-sentejn sussegwenti sabiex tiġi 
żgurata sistema iktar flessibbli.
(ca) jieħdu miżuri speċjali biex jiffaċċjaw 
l-inċentivi perversi li jaħdmu kontrihom 
meta d-distributuri tal-enerġija u l-
kumpaniji tal-bejgħ bl-imnut tal-enerġija 
fl-istess ħin ikunu wkoll produtturi tal-
enerġija.

Emenda 44

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) kwalunkwe spejjeż li huma jgħaddu 
lill-klijenti tagħhom, filwaqt li 
jippreservaw l-integrità u l-kunfidenzjalità 
tal-informazzjoni privata jew 
kummerċjalment sensittiva f’konformità 
mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni 
Ewropea;

Ġustifikazzjoni

Għandha titqiegħed enfasi akbar fuq il-prinċipju tal-inċentivi. Il-piż tal-prova fil-każ li l-
inċentiv jiġi kkontestat bħala għajnuna mhux ġustifikabbli mill-Istat għandu jkun fuq il-
Kummissjoni u mhux fuq l-Istat Membru li jrid jagħti inċentivi. 
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Emenda 45

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Bl-użu tal-informazzjoni kollha fl-
Artikolu 6(6), l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jippubblikaw 
rapporti annwali dwar jekk l-iskemi 
nazzjonali ta' obbligi tal-effiċjenza 
enerġetika humiex jilħqu l-objettivi 
tagħhom bl-inqas kost possibbli għall-
konsumaturi. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom ukoll 
jikkummissjonaw reviżjonijiet 
indipendenti, b’mod regolari, dwar l-
impatt li l-iskema jkollha fuq il-kontijiet 
tal-enerġija u l-faqar tal-fjuwil kif ukoll l-
iffrankar tal-enerġija mill-iskema sabiex 
tiġi żgurata l-kosteffikaċja massima. L-
Istati Membri għandhom jintalbu jqisu 
dan l-impatt permezz tal-aġġustamenti fl-
iskema.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lil 
distributuri żgħar tal-enerġija u kumpaniji 
tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell tal-konsum, 
speċjalment dawk li jiddistribwixxu jew 
ibigħu inqas mill-ekwivalent ta' 75 GWh ta' 
enerġija kull sena, li jħaddmu inqas minn 
10 persuni jew li għandhom fatturat it-total 
tal-karta tal-bilanċ annwali li ma jkunx 
iktar minn EUR 2 000 000, mill-
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu. L-enerġija 

8. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lil 
distributuri żgħar tal-enerġija u kumpaniji 
tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell tal-konsum, 
speċjalment dawk li jiddistribwixxu jew 
ibigħu inqas mill-ekwivalent ta' 200 GWh
ta' enerġija kull sena, li jħaddmu inqas 
minn 50 persuna jew li għandhom fatturat 
it-total tal-karta tal-bilanċ annwali li ma 
jkunx iktar minn EUR 8 000 000, mill-
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu. L-enerġija 
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prodotta għall-użu proprju ma għandhiex 
tingħadd f'dawn il-limiti.

prodotta għall-użu proprju ma għandhiex 
tingħadd f'dawn il-limiti minimi.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-Istati Membri jiżguraw li d-
distributuri tal-enerġija jew il-kumpanija 
tal-bejgħ tal-enerġija bl-imnut 
jikkooperaw mal-fornituri speċjalizzati 
waqt l-implimentazzjoni tal-miżuri biex 
jinkiseb iffrankar tal-enerġija fost il-
konsumaturi aħħarin. Bis-saħħa ta' 
kunċett ta' servizzi enerġetiċi mfassal 
mill-gruppi interessati tas-sħab tas-suq, 
għandu jintlaħaq ftehim dwar liema 
offerti speċifiċi tas-sħab tas-suq jistgħu 
raġonevolment jinġiebu flimkien u offruti 
b'mod kooperattiv fil-livell lokali.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 8 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8b. Il-bejgħ jew il-forniment tal-prodotti 
tal-enerġija m’għandhomx jirriżultaw fl-
obbligi tal-iffrankar tal-enerġija skont il-
paragrafu 1, jekk

- jikkonsistu f'gas li inevitabilment 
jirriżulta mill-produzzjoni tal-azzar; jew



PE472.304v05-00 34/75 AD\889370MT.doc

MT

- jiġu distribwiti jew mibjugħa l-iktar lil 
siti proprji u dawk sussidjarji; jew

- jitwettqu f’“sistemi ta’ distribuzzjoni 
magħluqa”.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Bħala alternattiva għall-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu jagħżlu li jieħdu 
miżuri oħra biex jiksbu l-iffrankar fl-
enerġija fost il-konsumaturi aħħarija. L-
ammont annwali milħuq f'iffrankar ta' 
enerġija permezz ta' dan l-approċċ għandu 
jkun ekwivalenti għall-ammont ta' ffrankar 
ta' enerġija meħtieġ fil-paragrafu 1. Stati 
Membri li jagħżlu din l-alternattiva 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2013, 
dwar il-miżuri alternattivi li qed jippjanaw 
li jadottaw, fosthom ir-regoli tal-
penalitajiet imsemmija fl-Artikolu 9, u juru 
kif ser jilħqu l-ammonti meħtieġa ta' 
ffrankar. Il-Kummissjoni tista' tirrifjuta 
dawn il-miżuri jew tissuġġerixxi modifiki 
fit-3 xhur wara n-notifika. F'dawn il-
każijiet, l-approċċi alternattivi ma 
għandhomx jiġu japplikati mill-Istati 
Membri konċernati sakemm il-
Kummissjoni ma taċċettax b'mod espliċitu 
l-abbozz tal-miżuri mressaq mill-ġdid jew 
immodifikat.

9. Bħala alternattiva għall-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu jagħżlu li jieħdu 
miżuri oħra biex jiksbu ffrankar 
addizzjonali fl-enerġija fost il-konsumaturi 
aħħarija (opt-out). L-ammont annwali 
milħuq f'iffrankar addizzjonali ta' enerġija 
permezz ta' dan l-approċċ għandu jkun 
ekwivalenti għall-ammont ta' ffrankar ta' 
enerġija meħtieġ fil-paragrafu 1. Stati 
Membri li jagħżlu din l-alternattiva 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2013, 
dwar il-miżuri alternattivi li qed jippjanaw 
li jadottaw, fosthom ir-regoli tal-
penalitajiet imsemmija fl-Artikolu 9, u juru 
kif ser jilħqu l-ammonti meħtieġa ta' 
ffrankar. Il-Kummissjoni tista' tirrifjuta 
dawn il-miżuri jew tissuġġerixxi modifiki 
fit-3 xhur wara n-notifika. F'dawn il-
każijiet, l-approċċi alternattivi ma 
għandhomx jiġu japplikati mill-Istati 
Membri konċernati sakemm il-
Kummissjoni ma taċċettax b'mod espliċitu 
l-abbozz tal-miżuri mressaq mill-ġdid jew 
immodifikat.

Il-Kummissjoni għandha timmoniterja 
konstantement il-progress miksub 
permezz tal-miżuri alternattivi fl-Istati 
Membri.  Jekk l-iffrankar miksub bis-
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saħħa ta' dawn il-miżuri ma jilħaqx l-
ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ 
skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tgħarraf lill-Istat Membru biex 
jagħmel proposti biex itejjeb il-miżuri. 
Jekk, wara kunsiderazzjoni xierqa, dawn 
il-proposti jew miżuri oħra li l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni jaqblu 
dwarhom, ma jiġux implimentati mill-
Istat Membru, il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi li tapplika l-miżura vinkolanti 
msemmija fil-paragrafu 1.

Il-miżuri meħuda skont dan il-paragrafu 
għandhom jiżguraw affidabilità ugwali 
tal-ippjanar fir-rigward tas-sistemi ta' 
appoġġ għall-iffrankar tal-enerġija għall-
parteċipanti kollha tas-suq. L-inċentivi 
finanzjarji għall-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġu garantiti 
indipendentament mill-bidliet annwali fil-
baġit, b'mod kontinwu u fit-tul, jekk ikun 
xieraq fuq skala li kulma jmur tonqos.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, sistema ta’ 
rikonoxximent reċiproku tal-iffrankar tal-
enerġija miksub skont l-iskemi nazzjonali 
tal-obbligi tal-effiċjenza enerġetika. Din 
is-sistema għandha tippermetti li l-
partijiet obbligati jgħoddu l-iffrankar tal-
enerġija li jkunu għamlu u li jkun 
iċċertifikat fi Stat Membru partikolari 
mal-obbligi tagħhom fi Stat Membru 

imħassar
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ieħor.

Emenda 51

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. L-Istati Membri għandhom jintalbu 
biex, jekk iridu jinkoraġixxu lill-
kumpaniji tal-enerġija biex dawn jilħqu l-
miri tal-effiċjenza enerġetika kif iddefiniti 
fl-Artikolu 1(2), jinkludu l-katina tal-
valur kollha mill-produzzjoni tal-enerġija 
sad-distribuzzjoni u l-konsum tagħha.

Emenda 52

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-iskemi nazzjonali tal-inċentivi jidħlu fis-
seħħ sabiex jingħataw lura l-ispejjeż tal-
awditu lil dawk il-kumpaniji li 
jimplimentaw sehem aċċettabbli mill-
miżuri proposti mir-rakkomandazzjonijiet 
tal-awditi tal-enerġija tagħhom, u biex 
jipprovdu iktar inċentivi sabiex jiġu 
implimentati dawk il-miżuri.

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li mhumiex inklużi fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1, ikunu 
suġġetti għal awditu tal-enerġija li jsir 
b’mod indipendenti u kosteffettiv minn 
esperti kkwalifikati jew akkreditati mhux 
iktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2014 u kull tliet 
snin mid-data tal-verifika tal-enerġija 
preċedenti.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li mhumiex inklużi fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1, ikunu 
suġġetti għal awditu tal-enerġija li jsir 
b’mod indipendenti u kosteffettiv minn 
esperti kkwalifikati u/jew akkreditati mhux 
iktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2014 u kull tliet 
snin mid-data tal-verifika tal-enerġija 
preċedenti. L-awditi jistgħu jsiru minn 
esperti interni, bil-kundizzjoni li dawn 
ikunu kkwalifikati u akkreditati, li 
mhumiex involuti direttament fl-attività li 
qed tiġi awditjata, u li l-Istat Membru 
jkun stabbilixxa skema biex jiżgura u 
jivverifika l-kwalità tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Għall-kumpaniji l-kbar, fejn l-enerġija hija parti ewlenija mill-ispejjeż tal-operat, l-awditi tal-
enerġija jew is-sistemi tal-ġestjoni tal-enerġija/ambjent huma diġà rikonoxxuti bħala għodda 
essenzjali fil-monitoraġġ biex jottimizzaw il-konsum tal-enerġija. Għalhekk huwa importanti 
li tkun permessa l-possibbiltà li dawn l-impriżi l-kbar jkunu jistgħu jwettqu l-awditi tal-
enerġija minn persunal intern, sakemm dawn ikunu mħarrġa kif xieraq u ċċertifikati biex 
jagħmlu dan.

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju, u fejn 
xieraq, lill-abitazzjonijiet domestiċi, 
inċentivi u appoġġ finanzjarju, bħal 
tnaqqis fit-taxxi jew sussidji, biex ikopru 
għalkollox jew parzjalment l-ispejjeż ta' 
verifika tal-enerġija, jimplimentaw sistemi 
ta' ġestjoni tal-enerġija, iwettqu 
valutazzjonijiet tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-
ħajja ta' faċilitajiet li jużaw l-enerġija jew 
jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet ta' 
verifika tal-enerġija jew inaqqsu d-
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dipendenza tagħhom fuq l-enerġija.

Ġustifikazzjoni

Għandha titqiegħed enfasi akbar fuq il-prinċipju tal-inċentivi. Il-piż tal-prova fil-każ li l-
inċentiv jiġi kkontestat bħala għajnuna mhux ġustifikabbli mill-Istat għandu jkun fuq il-
Kummissjoni u mhux fuq l-Istat Membru li jrid jagħti inċentivi. 

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awditi tal-enerġija li jitwettqu b'mod 
indipendenti jirriżultaw minn sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija jew li jiġu 
implimentati taħt ftehimiet volontarji 
konklużi bejn organizzazzjonijiet ta’ 
partijiet interessati u korp maħtur u 
ssuperviżjonat mill-Istat Membru 
kkonċernat jew mill-Kummissjoni, 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 2.

3. L-awditi tal-enerġija li jitwettqu b'mod 
indipendenti li jirriżultaw minn sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija jew li jiġu 
implimentati taħt ftehimiet volontarji 
konklużi bejn organizzazzjonijiet ta’ 
partijiet interessati u korp maħtur u 
ssuperviżjonat mill-Istat Membru 
kkonċernat jew mill-Kummissjoni, 
għandhom jiġu kkunsidrati bħala li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 2. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
awditi jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati, 
ma jkunux involuti direttament fl-attività 
li qed tiġi awditjata, u li l-Istati Membri 
jkunu stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u biex 
jimpomu sanzjonijiet fejn meħtieġ.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni tal-premessa 20 dwar l-esperti interni għandha tiġi inkluża wkoll f’dan l-
artikolu.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awditi tal-enerġija jistgħu jkunu 4. L-awditi tal-enerġija jistgħu jkunu 
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awtonomi jew ikunu parti minn awditu 
ambjentali iktar wiesa'.

awtonomi jew ikunu parti minn awditu 
ambjentali iktar wiesa'. Bħala rekwiżit 
minimu, dawn l-awditi għandhom 
jinkludu l-valutazzjoni tal-impatt fuq is-
saħħa.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awditi tal-enerġija u s-sistemi tal-
ġestjoni tal-enerġija implimentati skont 
dan l-Artikolu m’għandhomx jeskludu l-
istess miżuri jew miżuri simili sabiex 
jintużaw bħala ġustifikazzjoni għall-
iskemi ta’ inċentiv u appoġġ finanzjarju 
attwali jew fil-ġejjieni bħar-rifużjonijiet 
tat-taxxa. Jekk ikun meħtieġ, il-linji 
gwida Ewropej dwar l-għajnuna mill-istat 
f’dan il-qasam u d-Direttiva 2003/96/KE 
għandhom jiġu adattati kif xieraq.

Ġustifikazzjoni

L-awditi tal-enerġija u s-sistemi tal-ġestjoni tal-enerġija m’għandhomx jipprevienu l-iskemi 
ta’ inċentiv u appoġġ attwali jew fil-ġejjieni tal-Istati Membri. Ir-rifużjonijiet tat-taxxa taw 
prova li huma inċentiv tajjeb sabiex jiġu stabbiliti s-sistemi tal-ġestjoni tal-enerġija.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Ġunju 
2013, il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz tal-atti ddelegati, il-kriterji 
ġenerali li fuqhom għandhom jiġu bbażati 
l-awditi tal-enerġija.
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Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
klijenti aħħarin tal-elettriku, tal-gass 
naturali, tat-tisħin jew tat-tkessiħ 
distrettwali u tal-ilma sħun domestiku 
fornut mid-distrett ikunu pprovduti 
b’miters individwali li jkejlu b’mod preċiż 
u li jippermettu li l-konsum tal-enerġija 
effettiv tagħom ikun disponibbli filwaqt li 
jipprovdu informazzjoni dwar il-ħin 
effettiv tal-użu, skont l-Anness VI.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
klijenti aħħarin tal-elettriku, tal-gass 
naturali, tat-tisħin jew tat-tkessiħ 
distrettwali u tal-ilma sħun domestiku 
fornut mid-distrett ikunu pprovduti 
b’miters individwali li jkejlu b’mod preċiż 
u li jippermettu li l-konsum tal-enerġija 
effettiv tagħom ikun disponibbli filwaqt li 
jipprovdu informazzjoni dwar il-ħin 
effettiv tal-użu, skont l-Anness VI. Il-
miters għandhom ikunu kosteffettivi u 
għandhom itejbu l-effiċjenza enerġetika 
fid-djar.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġustifikazzjoni

It-tielet pakkett leġiżlattiv dwar is-suq intern tal-UE tal-gass u l-elettriku jippermetti lill-Istati 
Membri jagħmlu analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-benefiċċju qabel ma jinħarġu l-miters 
intelliġenti. Huwa biss fejn l-analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-benefiċċju hija pożittiva li 
l-miters intelliġenti għandhom jiġu installati fi 80 % tal-unitajiet domestiċi sal-2020. Skemi 
għaljin għandhom jitwettqu biss jekk ikunu fl-interess tal-konsumatur. Il-flejjes li jintefqu biex 
jinħarġu miters intelliġenti jista’ jkun li jintefqu b’mod aħjar fuq miżuri oħrajn tal-effiċjenza 
enerġetika, bħall-insulazzjoni.

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tat-tisħin u tat-tkessiħ, fejn bini 
jkun fornut minn netwerk ta’ tisħin 
distrettwali, il-miter tas-sħana għandu 
jkun installat fl-entratura tal-bini. F’bini 
b’għadd ta’ appartamenti, għandhom jiġu 
installati wkoll miters għall-konsum 
individwali tas-sħana sabiex ikejlu l-
konsum tas-sħana jew tat-tkessiħ ta' kull 
appartament. Fejn l-użu tal-miters għall-
konsum individwali tas-sħana ma jkunx 
teknikament fattibbli, għandhom jintużaw 
allokaturi individwali tal-kost għas-sħana 
għall-kejl tal-konsum tas-sħana f’kull 
radjatur skont l-ispeċifikazzjonijiet inklużi 
fl-Anness VI (1.2).

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f’bini b’bosta unitajiet (residenzjali u 
kummerċjali), fejn l-unitajiet tiegħu 
jkunu fornuti b'sħana u ilma sħun 
domestiku minn sistemi ċentrali, il-
konsum jitkejjel għal kull unità; l-Istati 
Membri għandhom jadottaw regoli għall-
allokazzjoni tal-ispiża annwali bbażata 
fuq il-konsum tas-sħana u ta' ilma sħun 
domestiku f’dan il-bini. Jiġu permessi 
eċċezzjonijiet jekk l-installazzjoni tat-
tagħmir ta’ kejl jew l-allokazzjoni tal-
ispiża bbażata fuq il-konsum tirriżulta li 
ma tkunx teknikament fattibbli, u/jew 
analiżi tal-kostbenefiċċju turi li l-ispejjeż 
jkunu akbar mill-benefiċċji, pereżempju 
f’bini b’effiċjenza għolja. Il-kejl tat-
tkessiħ bil-miters huwa fakultattiv.

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jittestjaw li l-kontijiet tal-enerġija jkunu 
aċċessibbli u jistgħu jintużaw mill-
konsumaturi fuq bażi annwali. Ir-riżultati 
għandhom ikunu disponibbli 
pubblikament.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-konsumaturi jkunu jistgħu jifhmu l-kontijiet tagħhom tal-enerġija sabiex ibiddlu l-
konsum tagħhom tal-enerġija.  L-ARN (Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali) għaldaqstant 
għandhom ikunu meħtieġa jittestjaw jekk il-konsumaturi jistgħux jifhmu l-kontijiet tagħhom.  
Billi l-informazzjoni tinħareġ pubblikament, il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħżlu l-kumpaniji 
bl-aħjar prassi.

Emenda 63
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw permezz tal-qafas 
regolatorju tagħhom li l-pjanijiet nazzjonali 
għat-tisħin u t-tkessiħ ikunu kkunsidrati fil-
pjanijiet ta’ żvilupp lokali u reġjonali, 
inklużi l-pjanijiet għall-ispazju urban u 
rurali, u jkunu jissodisfaw il-kriterji ta’ 
disinn fl-Anness VII. 

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
inklużi l-mikrokoġenerazzjoni u l-
koġenerazzjoni żgħira, u għal tisħin u 
tkessiħ distrettwali effiċjenti, li jkun fih l-
informazzjoni stabbilita fl-Anness VII. Il-
piż amministrattiv rilevanti għandu 
jinżamm f’livell kemm jista’ jkun baxx. Il-
pjanijiet għandhom jiġu aġġornati u 
nnotifikati lill-Kummissjoni kull ħames 
snin. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
permezz tal-qafas regolatorju tagħhom li l-
pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u t-tkessiħ 
ikunu kkunsidrati fil-pjanijiet ta’ żvilupp 
lokali u reġjonali, inklużi l-pjanijiet għall-
ispazju urban u rurali, u jkunu jissodisfaw 
il-kriterji ta’ disinn fl-Anness VII.

Ġustifikazzjoni

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżviluppaw 
infrastruttura għal tisħin u tkessiħ 
distrettwali effiċjenti ħalli jkunu 
akkomodati l-iżvilupp ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għola u l-użu ta’ tisħin u ta’ 
tkessiħ minn sħana mormija u minn sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija skont il-
paragrafi 1, 3, 6 u 7. Meta jiżviluppaw it-
tisħin u t-tkessiħ distrettwali, sa fejn ikun 
possibbli, huma għandhom jagħżlu 

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżviluppaw 
infrastruttura għal tisħin u tkessiħ 
distrettwali effiċjenti ħalli jkunu 
appoġġjati l-iżvilupp ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għola, inkluż l-
mikrokoġenerazzjoni u l-koġenerazzjoni 
żgħira, u l-użu ta’ tisħin u ta’ tkessiħ minn 
sħana mormija u minn sorsi rinnovabbli 
tal-enerġija skont il-paragrafi 1, 3, 6 u 7.
Meta jiżviluppaw it-tisħin u t-tkessiħ 
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koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja iktar 
milli ġenerazzjoni ta’ sħana biss. 

distrettwali, sa fejn ikun possibbli, huma 
għandhom jagħżlu koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja iktar milli ġenerazzjoni 
ta’ sħana biss.

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:

imħassar

a) il-kundizzjonijiet ta’ limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti;

b) ir-rekwiżit fil-punt (b) tal-paragrafu 3 
relatat mal-post fejn tkun tinsab l-
installazzjoni ma jkunx jista’ jiġi sodisfatt 
minħabba l-ħtieġa li installazzjoni tiġi 
lokalizzata qrib sit ta’ ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; or 

c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u 
ta’ sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista’ tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
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Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

imħassar

a) il-kundizzjonijiet ta’ limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; or

b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u 
ta’ sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista’ tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.
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Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta’ awtorizzazzjoni jew kriterji ta’ 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta’ 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta’ 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-
tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta’ tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet għal 
eżenzjoni mid-dispożizzjonijiet fl-ewwel 
subparagrafu meta:

8. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta’ awtorizzazzjoni jew kriterji ta’ 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta’ 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta’ 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-
tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta’ tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

a) il-kundizzjonijiet ta’ limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew

b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ sħana 
b’tisħin jew bi tkessiħ separat. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw tali 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista’ tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
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notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 10a(b) u (e).

Emenda 69

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. L-Istati Membri jistgħu parzjalment 
jew kompletament jagħżlu li ma jadottawx 
l-obbligu tal-paragrafi 3, 6 u 8 (opt-out) 
jekk jiggarantixxu li jiżviluppaw miżuri 
alternattivi biex jippromwovu s-CHP, 
pereżempju permezz ta' skemi ta' appoġġ 
finanzjarju sostenibbli, u li jkunu jistgħu 
jiggarantuhom irrispettivament minn 
bidliet fil-baġit annwali. L-Istati Membri, 
wara li jwaqqfu pjanijiet nazzjonali ta' 
tisħin u tkessiħ, għandhom jikkalkulaw u 
jgħarrfu lill-Kummissjoni l-ammont 
potenzjali ta' ffrankar ta' enerġija li jista' 
jinkiseb skont il-paragrafi 3, 6 u 8. Il-
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Kummissjoni għandha tirrevedi dawn il-
kalkoli. Il-miżuri ekwivalenti għandhom 
ikunu daqs l-istess ammont ta' ffrankar 
ta' enerġija li jkun ġie ddeterminat f'dawn 
il-kalkoli.

L-Istati Membri jistgħu jiksbu parti mill-
iffrankar ikkalkulat permezz ta' miżuri 
oħrajn, apparti l-paragrafi l-oħra ta' din 
id-Direttiva, jekk l-analiżi tal-Istat 
Membru rispettiv tikkonkludi li s-CHP ma 
jkunx fattibbli minħabba li:

a) il-kundizzjonijiet minimi relatati mad-
disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jkunux ġew sodisfati;

b) analiżi tal-kostbenefiċċji skont il-
paragrafu 9 turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u 
ta’ sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat;

c) ir-rekwiżit fil-punt (b) tal-paragrafu 3 
relatat mal-post fejn tkun tinsab l-
installazzjoni ma jkunx jista’ jiġi sodisfat 
minħabba l-ħtieġa li installazzjoni tiġi 
lokalizzata qrib sit ta’ ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; jew

d) l-installazzjoni tinsab qrib sit ta’ ħżin li 
għandu permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; jew

e) analiżi tal-kostbenefiċċji skont il-
paragrafu 9 turi li l-ispejjeż ma 
jippermettu ebda dħul kompetittiv fuq l-
investimenti, meta jitqiesu l-ispejjeż kollha 
taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-investiment fl-
infrastruttura, biex jiġi pprovdut l-istess 
ammont ta’ elettriku u ta’ sħana b’tisħin 
jew bi tkessiħ separat;

f) impjanti ta’ effiċjenza għolja li jaħdmu 
bil-gass jew bil-faħam, mingħajr unità ta’ 
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koġenerazzjoni jkunu se jiġu awtorizzati 
għal raġunijiet ekonomiċi jew biex tkun 
żgurata l-istabbiltà tan-netwerk;

g) l-installazzjoni tuża teknoloġiji mhux 
ta' kombustjoni.

Mhux aktar minn nofs dawn il-miżuri 
ekwivalenti għandhom ikunu lokalizzati 
barra l-qasam tas-CHP, pereżempju 
permezz ta' inizjattivi finanzjarji.  

L-Istati Membri li jagħżlu din l-
alternattiva għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni, mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2013, dwar il-miżuri alternattivi li 
qed jippjanaw li jadottaw, fosthom ir-
regoli tal-penalitajiet imsemmija fl-
Artikolu 9, u juru kif ser jilħqu l-ammonti 
meħtieġa ta' ffrankar. Il-Kummissjoni 
tista' tirrifjuta dawn il-miżuri jew tagħmel 
suġġerimenti għal modifiki fit-3 xhur ta' 
wara n-notifika, speċjalment fil-każijiet 
fejn l-ebda appoġġ finanzjarju sostenibbli 
ma jkun iggarantit. F'dawn il-każijiet, l-
approċċi alternattivi m'għandhomx jiġu 
japplikati mill-Istati Membri konċernati 
sakemm il-Kummissjoni ma taċċettax 
b'mod espliċitu l-abbozz tal-miżuri 
mressaq mill-ġdid jew immodifikat.

Il-Kummissjoni għandha timmoniterja 
konstantement il-progress miksub 
permezz tal-miżuri alternattivi fl-Istati 
Membri. Jekk l-iffrankar miksub bis-
saħħa ta' dawn il-miżuri ma jilħaqx l-
ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ 
skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tgħarraf lill-Istat Membru biex 
jagħmel proposti biex itejjeb il-miżuri.
Jekk, wara kunsiderazzjoni xierqa, dawn 
il-proposti jew miżuri oħra li l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni jaqblu 
dwarhom, ma jiġux implimentati mill-
Istat Membru, il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi li tapplika l-miżuri vinkolanti 
msemmija fil-paragrafi 3, 6 u 8.
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Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-riżorsi min-naħa tad-domanda, bħal 
rispons għad-domanda, jistgħu jiddaħħlu 
bħala parti mis-sistema tal-ġestjoni tal-
enerġija.

Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. F’dan ir-
rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu 
mingħajr ħtieġa l-volum tal-enerġija 
distribwita jew trażmessa, jew dawk li 
jistgħu jxekklu l-parteċipazzjoni tar-
rispons għad-domanda, f’servizzi ta’ 
bbilanċjar u servizzi anċillari. F’dan ir-
rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass.

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bla L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bla 
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ħsara għar-rekwiżiti relatati maż-żamma 
tal-affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, 
fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux 
diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni fit-territorju 
tagħhom:

ħsara għar-rekwiżiti relatati maż-żamma 
tal-affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, 
fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux 
diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali u f’konformità mal-
kriterji armonizzati f’livell tal-UE, l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fit-
territorju tagħhom:

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tal-
grilja tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tan-
netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku 
prodott minn koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja minn unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ 
skala żgħira u ta’ mikroġenerazzjoni. 
Għall-unitajiet ta' mikrokoġenerazzjoni 
installati minn ċittadini individwali, l-
awtoritajiet relevanti għandhom 
jikkunsidraw il-possibilità li jissostitwixxu 
l-awtorizzazzjonijiet b'sempliċi notifiki –
"proċess installa u informa" – lill-korp 
kompetenti.

Ġustifikazzjoni
Din il-bidla proposta għandha l-għan li tneħħi proċess amministrattiv bla bżonn għal CHP 
mikro installati f'postijiet individwali u li trawwem l-iżvilupp ta' din it-teknoloġija.

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
jistgħu jagħmlu dispożizzjonijiet għal 
tariffi kontinwi u fit-tul għal 
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alimentazzjoni, jekk ikun il-każ fuq skala 
dejjem tonqos, fil-każ ta’ elettriku 
ġġenerat minn unitajiet ta’ 
koġenerazzjoni fuq skala żgħira u mikro.

Ġustifikazzjoni

Il-ġenerazzjoni distribwita tal-elettriku, anke fil-livell taċ-ċittadin individwali, llum il-ġurnata 
hija realtà. Għandu jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-sistema tal-grilja għall-elettriku ġġenerat 
minn unitajiet tas-CHP fuq skala żgħira u mikro b’effiċjenza għolja. L-Istati Membri 
għaldaqstant għandhom jagħmlu dispożizzjonijiet għal tariffi ta’ alimentazzjoni għal CHP 
mikro effiċjenti ħafna. Tali tariffi ta’ alimentazzjoni jistgħu jitnaqqsu b’mod maħsub matul iż-
żmien.

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jinkoraġġixxu r-rispons għad-
domanda, biex jipparteċipaw b’mod mhux 
diskriminatorju flimkien ma’ swieq ta’ 
riżerva tal-enerġija u terzjarji lokali u 
reġjonali, jekk ikun meħtieġ billi jitolbu li 
l-aworitajiet regolatorji nazzjonali u t-
TSOs jiddefinixxu speċifikazzjonijiet 
tekniċi għall-parteċipazzjoni fis-swieq tal-
enerġija u tar-riserva terzjarja, abbażi tar-
rekwiżiti tekniċi ta’ dawn is-swieq u l-
kapaċitajiet tar-rispons għad-domanda.
L-ispeċifikazzjonijiet tal-offerta għal 
Rispons għad-Domanda għall-
parteċipazzjoni fis-swieq tal-enerġija u 
tar-riserva terzjarja għandhom jinkludu 
speċifikazzjonijiet raġonevoli dwar:
(a) il-kapaċità minima f’kW aggregata 
għall-parteċipazzjoni;
(b) metodoloġija ta' kejl tal-bażi ta' 
referenza;
(c) il-kapaċità minima f’kW meħtieġa 
għall-parteċipazzjoni għal kull post fejn 
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isir kejl (jekk ikun hemm);
(d) tul tal-attivazzjoni tar-reazzjoni għad-
domanda;
(e) il-mument tal-attivazzjoni tar-reazzjoni 
għad-domanda;
(f) iż-żmien ta' avviż għall-attivazzjoni tar-
reazzjoni għad-domanda;
(g) rekwiżiti ta' telemetrija;
(h) rekwiżiti ta' penali;
(i) il-frekwenza tal-attivazzjoni tar-rispons 
għad-domanda;
(j) l-intervalli bejn l-attivazzjonijiet;
(k) it-tul ta’ żmien kemm iddum l-offerta;
(l) l-għażla li jsiru offerti fuq kapaċità 
pożittiva jew negattiva;
(m) pagamenti skont id-disponibbiltà 
(availability payments).
Il-potenzjal ta’ rispons għad-domanda 
għandu jitqies bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni tal-adegwatezza tal-
kapaċità nazzjonali jew miżuri oħrajn 
relatati mal-affidabbiltà tal-enerġija. 
Waqt l-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ 
adegwatezza tal-kapaċità, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-potenzjal ta’ 
kontribuzzjoni tar-Rispons għad-
Domanda jitqies bis-sħiħ.

Ġustifikazzjoni

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets.  This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants.  In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level.  Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Emenda 76
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
pjan ta’ azzjoni tar-Rispons għad-
Domanda għall-promozzjoni u l-
introduzzjoni ta’ rispons għad-domanda 
fil-kuntest ta’ pjanijiet ta’ azzjoni futuri 
għall-implimentazzjoni ta’ netwerks 
intelliġenti ta' distribuzzjoni. Il-pjan 
għandu jinkludi l-implimentazzjoni ta’ 
speċifikazzjonijiet tekniċi xierqa ta’ 
twettiq għall-parteċipazzjoni ta’ Rispons 
għad-Domanda totali fis-swieq tal-
enerġija u tar-riserva terzjarja. L-Istati 
Membri jirrapportaw lill-Kummissjoni, 
sal-31 ta’ Diċembru 2013 u kull sentejn 
wara dan, dwar il-miżuri implimentati 
biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti f’dan il-
paragrafu.

Ġustifikazzjoni

Is-Swieq tal-Enerġija u l-infrastruttura tal-Istati Membri jvarjaw ħafna.  Għaldaqstant, dawn 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jiddefinixxu għalihom infushom il-mod kif l-aħjar li jiżguraw 
li r-Rispons għad-Domanda tiġi stabbilita u l-mod kif jippermettu parteċipanti ġodda ta’ 
partijiet terzi u l-kompetizzjoni tas-suq.  Dan għandu jiżgura li l-klijenti aħħarin jingħataw il-
kapaċità li jibbenefikaw mill-kontroll tal-perjodi ta’ konsum tagħhom – sakemm ikun 
raġonevoli u prattiku fi Stat Membru speċifiku.

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
kompetenza teknika, ta’ oġġettività u ta’ 
affidabbiltà, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, sal-1 ta’ Jannar 2014, l-iskemi 
ta’ ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ 
kwalifiki ekwivalenti jkunu disponibbli
għall-fornituri ta’ servizzi tal-enerġija, 
għall-awditi tal-enerġija u għall-miżuri 

1. Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
kompetenza teknika, ta’ oġġettività u ta’ 
affidabbiltà, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, sal-1 ta’ Jannar 2014, skemi ta’ 
kwalifiki jkunu pprovduti lill-fornituri ta’ 
servizzi tal-enerġija, għall-awditi tal-
enerġija u għall-miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika, inkluż għall-
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għal titjib tal-effiċjenza enerġetika, inkluż 
għall-installaturi tal-elementi tal-bini kif 
ġew iddefiniti fl-Artikolu 2(9) tad-
Direttiva 2010/31/UE.

installaturi tal-elementi tal-bini kif ġew 
iddefiniti fl-Artikolu 2(9) tad-
Direttiva 2010/31/UE. L-Istati Membri 
jeżaminaw jekk is-sistemi rispettivi ta' 
edukazzjoni u taħriġ tagħhom ikoprux l-
għarfien meħtieġ.

Ġustifikazzjoni

F'diversi Stati Membri diġà jeżistu sistemi effiċjenti għall-edukazzjoni professjonali u għal 
taħriġ ulterjuri. Huma jiggarantixxu li l-miżuri li jikkonċernaw iż-żieda fl-effiċjenza 
enerġetika, l-orjentament enerġetiku u s-servizzi enerġetiċi diġà jitwettqu f'livell għoli ta' 
kwalifikazzjoni. Għaldaqstant, għandu jiġi ċċarat li l-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
azzjonijiet fuq sistemi eżistenti ta' kwalifikazzjoni / oqfsa regolatorji.

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli pubblikament l-iskemi ta’ 
ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifiki 
ekwivalenti msemmija fil-paragrafu 1 u 
għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
Kummissjoni dwar il-paraguni bejn l-
iskemi u r-rikonoxximent tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli pubblikament l-iskemi ta’ 
kwalifiki msemmija fil-paragrafu 1 u 
għandhom jaħdmu dwar il-paraguni bejn l-
iskemi u r-rikonoxximent tagħhom. Dan 
għandu jkunu mingħajr ħsara għad-
Direttiva 2005/36/KE.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2005/36/KE tistabbilixxi rekwiżiti dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ kwalifiki 
professjonali. Għandu jiġi ċċarat li diskussjonijiet dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki mhux 
se jinterferixxu mad-Direttiva 2005/36/KE.

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Informazzjoni u taħriġ
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1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-informazzjoni dwar mekkaniżmi 
disponibbli tal-effiċjenza enerġetika u 
oqfsa finanzjarji u legali tkun trasparenti 
u mxerrda sew u b’mod attiv lill-
konsumaturi, il-bennejja, il-periti, l-
inġiniera, l-awdituri ambjentali u l-
installaturi kollha ta’ elementi ta’ bini kif 
definiti fid-Direttiva 2010/31/UE. 
Għandhom jiżguraw li l-banek u l-
istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn jkunu 
infurmati dwar il-possibbiltajiet ta’ 
parteċipazzjoni, inkluż permezz tal-
ħolqien ta’ sħubiji bejn is-settur pubbliku 
u dak privat, fil-finanzjament ta’ miżuri 
ta’ titjib fl-effiċjenza enerġetika.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu kundizzjonijiet u inċentivi 
xierqa għall-operaturi tas-swieq biex 
jagħtu informazzjoni u konsulenza 
adegwata u mmirata lill-konsumaturi tal-
enerġija dwar l-effiċjenza enerġetika.
3. L-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tal-
partijiet interessati inkluż l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali, għandhom jiżviluppaw 
programmi xierqa ta’ informazzjoni, 
sensibilizzazzjoni u taħriġ biex jinfurmaw 
liċ-ċittadini dwar il-benefiċċji u l-
prattikalitajiet għat-teħid ta’ miżuri għat-
titjib fl-effiċjenza enerġetika.
4. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
informazzjoni dwar l-aħjar miżuri għall-
iffrankar tal-enerġija fl-Istati Membri tiġi 
skambjata u mxerrda sew.
5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
dejta minn sistemi ta’ miters intelliġenti 
jagħtu bażi ddettaljata għal konsulenza.
6. L-Istati Membri għandhom tal-anqas 
sena wara li din il-leġiżlazzjoni tidħol fis-
seħħ jagħtu pjan lill-Kummissjoni dwar l-
inizjattivi li huma se jieħdu, id-
disponibbiltà tal-informazzjoni dwar 
mekkaniżmi disponibbli tal-effiċjenza 
enerġetika u oqfsa finanzjarji u legali.
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Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni u t-taħriġ huma l-fundamentali għall-effiċjenza enerġetika. L-Istati Membri 
m'għandhomx ikunu jistgħu jevitaw ir-responsabilità f'dan il-qasam. 

Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ineħħu l-ostakli regolatorji u mhux 
regolatorji għall-użu tal-ikkuntrattar 
għall-prestazzjoni tal-enerġija u ta’ 
arranġamenti ta’ finanzjament jew 
servizzi oħra ma’ partijiet terzi għall-
iffrankar tal-enerġija;

Ġustifikazzjoni

L-ikkuntrattar u arranġamenti oħra ta' finanzjament ma' partijiet terzi huma strument 
importanti biex jiġu ġġenerati r-riżorsi finanzjarji meħtieġa. Il-parti terza tieħu r-
responsabilità għall-investiment meħtieġ - inkluż ir-riskju - u tibbenefika parzjalment mill-
iffrankar. L-ostakoli għal dan l-istrument innovattiv ta' finanzjament għandhom jitneħħew. 

Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jitolbu lill-awtoritajiet pubbliċi 
jikkunsidraw l-użu ta’ Kuntratti għall-
Prestazzjoni tal-Enerġija (EPC), waqt ir-
rinovazzjoni ta’ bini;

Emenda 82

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) jimmoniterjaw, flimkien mal-
Kummissjoni, il-funzjonament tas-suq, 
minħabba tgħawwiġ potenzjali tas-swieq 
b’konsegwenza tad-dħul fis-suq tas-
servizzi tal-enerġija mid-distributuri tal-
enerġija jew kumpaniji tal-bejgħ tal-
enerġija bl-imnut.

Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jevalwaw u 
jieħdu miżuri xierqa sabiex ineħħu ostakli 
regolatorji u mhux regolatorji għall-
effiċjenza enerġetika, b’mod partikolari fir-
rigward ta’:

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati
Membri għandhom jevalwaw u jieħdu 
miżuri xierqa sabiex ineħħu ostakli 
regolatorji u mhux regolatorji għall-
effiċjenza enerġetika, b’mod partikolari fir-
rigward ta’:

Emenda 84

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) id-dispożizzjonijiet dwar bini elenkat 
li huwa protett uffiċjalment bħala parti 
minn ambjent speċifikat jew minħabba l-
mertu arkitettoniku jew storiku speċjali 
tiegħu bil-għan li s-sidien tiegħu 
jingħataw aktar flessibbiltà biex 
jimplimentaw miżuri ta’ effiċjenza 
enerġetika f’dak il-bini skont il-prattiki ta’ 
konservazzjoni li huma aċċettati b’mod 
ġenerali, jiġifieri insulazzjoni termali tal-
ħitan ta’ barra (ħitan, soqfa, twieqi), 
filwaqt li jiġi kkunsidrat bilanċ bejn il-
konservazzjoni kulturali u l-effiċjenza 
enerġetika.
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Ġustifikazzjoni

Is-sidien tal-bini għandhom ikunu jistgħu jkunu aktar flessibbli fid-deċiżjonijiet tagħhom biex 
jimplimentaw miżuri ta’ effiċjenza enerġetika fil-bini tagħhom.

Emenda 85

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) it-tneħħija tal-prezzijiet regolati li ma 
jirriflettux l-ispejjeż.

Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) dispożizzjonijiet legali u regolatorji, u 
prattiki amministrattivi, dwar l-akkwist, l-
installazzjoni, l-awtorizzazzjoni u l-
konnessjoni man-netwerk tad-
distribuzzjoni ta’ ġeneraturi tal-enerġija 
fuq skala żgħira, bil-għan li jiġi żgurat li 
unitajiet domestiċi jkunu jistgħu jużaw 
teknoloġiji mikro biex jiġġeneraw l-
enerġija.

Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Fondi u mekkaniżmi ta' finanzjament

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 
107 u 108 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
Istati Membri jistgħu jistabbilixxu fond 
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jew fondi biex jissussidjaw it-twettiq ta' 
programmi u miżuri għat-titjib tal-
effiċjenza enerġetika u biex jippromwovu 
l-iżvilupp ta' suq ta' miżuri għat-titjib tal-
effiċjenza enerġetika. Dawn il-miżuri 
jistgħu jinkludu l-promozzjoni ta' awditjar 
tal-enerġija u strumenti finanzjarji għall-
iffrankar tal-enerġija. Il-fond jista', fost 
sorsi oħrajn, jinkludi dħul iġġenerat mill-
irkanti tal-iskema tal-iskambju tal-kwoti 
ta' emissjonijiet.
2. Meta l-fondi jissussidjaw it-twettiq ta' 
miżuri ta' titjib tal-effiċjenza enerġetika, l-
aċċess għall-fondi għandu jkun 
jiddependi mill-ilħuq ġenwin ta' ffrankar 
tal-enerġija jew titjib fl-effiċjenza 
enerġetika. Dan l-ilħuq għandu jkun 
ippruvat b'mezzi xierqa, bħal ċertifikati 
ta' prestazzjoni enerġetika għall-bini jew 
tikketti tal-enerġija għall-prodotti.

Ġustifikazzjoni

L-inċentivi finanzjarji huma strument essenzjali biex tiġi promossa l-effiċjenza enerġetika. L-
Istati Membri għandhom jitħeġġew jużaw dan l-istrument. L-oneru tal-prova f'każ ta' 
possibilità ta' għajnuna mill-istat għandu jkun fuq id-DĠ Kompetizzjoni u mhux fuq l-Istat 
Membru. Id-dħul iġġenerat mill-ETS huwa sors finanzjarju possibbli għal fondi fl-Istati 
Membri.

Emenda 88

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Mhux aktar tard minn 6 xhur wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni 
biex tnaqqas l-għadd ta’ allokazzjonijiet 
skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 
2003/87/KE b’allokazzjoni ta’ EUR 1.4 
biljun sabiex tappoġġja l-inċentivi għall-
investiment fil-miżuri tal-effiċjenza 
enerġetika u t-teknoloġiji b’użu baxx tal-
karbonju u l-livell tal-ambizzjoni prevista 
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fid-Direttiva 2003/87/KE.

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jkun hemm kumpens għad-domanda mnaqqsa għall-allokazzjonijiet ETS li 
jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u l-objettiv tal-iffrankar ta’ 20 % tal-
enerġija biex il-mekkaniżmu tal-prezz jerġa' jiġi stabbilit għal-livelli previsti fil-valutazzjoni 
tal-impatt li abbażi tagħha sar qbil dwar id-Direttiva 2003/87/KE, u biex jinżammu l-inċentivi 
għall-investimenti f’miżuri tal-effiċjenza enerġetika u teknoloġiji b’użu baxx tal-karbonju 
f’installazzjonijiet koperti mill-ETS.

Emenda 89

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta’ April ta’ kull sena, l-Istati 
Membri għandhom jirrapportaw dwar il-
progress li sar sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-effiċjenza enerġeika, skont 
l-Anness XIV (1).

1. Sat-30 ta’ April ta’ kull sena, l-Istati 
Membri għandhom jirrapportaw dwar il-
progress li sar sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-effiċjenza enerġeika, skont 
l-Anness XIV (1). Kull sentejn ir-rapporti 
nazzjonali għandhom ikunu 
akkumpanjati mill-informazzjoni 
supplimentari skont l-Anness XIV(2).

Emenda 90

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sat-30 ta’ April 2014, u 
sussegwentement kull tliet snin, l-Istati 
Membri għandhom iressqu rapporti 
supplimentari b’informazzjoni dwar 
politiki, pjanijiet ta’ azzjoni, programmi u 
miżuri nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika li ġew implimentati jew 
ippjanati fuq il-livell nazzjonali, reġjonali 
u lokali għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
msemmija fl-Artikolu 3(1). Ir-rapporti 
għandhom ikunu kkomplementati bi stimi 
aġġornati tal-konsum totali mistenni tal-

2. Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Diċembru 2013, l-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw lill-Kummissjoni il-pjanijiet
nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika li 
jiddeskrivu kif l-Istati Membri jippjanaw 
li jilħqu l-miri nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika msemmija fl-Artikolu 3(1). 
Dawn il-pjanijiet jinkludu miżuri 
implimentati jew ippjanati fuq il-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali għal titjib 
tal-effiċjenza enerġetika. 
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enerġija primarja fl-2020, kif ukoll 
b’livelli stmati tal-konsum tal-enerġija 
primarja fis-setturi indikati fl-
Anness XIV (1).
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jistabbilixxu l-pjanijiet nazzjonali 
tal-effiċjenza enerġetika tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom iqisu miżuri ta’ 
effiċjenza enerġetika kosteffettivi u r-
riskju tar-rilokazzjoni tal-karbonju.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 - subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jistabbilixxu l-pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali tagħhom tal-effiċjenza 
enerġetika, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-promozzjoni ta’ approċċ ta’ 
sistema, pereżempju għat-tidwil, f’livell 
nazzjonali, biex jitħeġġeġ l-użu ta’ 
potenzjali addizzjonali tal-iffrankar tal-
enerġija li jeżistu lil hinn mill-approċċ ta’ 
prodott waħdieni.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri m’għandhomx 
jistabbilixxu objettivi għall-industriji li 
jkunu esposti għal riskju sinifikanti ta’ 
rilokazzjoni tal-karbonju, kif stabbilit fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/2/UE. 



PE472.304v05-00 62/75 AD\889370MT.doc

MT

Jekk madankollu jiddeċiedu li jagħmlu 
dan, l-Istati Membri għandhom 
jistabilixxu objettivi settorjali eventwali 
għall-proċessi ta’ produzzjoni f’dawn l-
industriji fl-użu tal-enerġija għal kull 
unità ta’ output sabiex jiġi evitat li 
jixxekkel it-tkabbir industrijali.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tevalwa r-
rapporti annwali u r-rapporti supplimentari 
u għandha tivvaluta kemm għamlu 
progress l-Istati Membri sabiex jilħqu l-
miri nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika 
mitluba mill-Artikolu 3(1) u sabiex tiġi 
implimentata din id-Direttiva. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat il-
valutazzjoni tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tagħha tar-rapporti, il-
Kummissjoni tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri.

4. Il-Kummissjoni għandha tevalwa r-
rapporti annwali u l-informazzjoni
supplimentari u għandha tivvaluta kemm 
għamlu progress l-Istati Membri sabiex 
jilħqu l-miri nazzjonali tal-effiċjenza 
enerġetika mitluba mill-Artikolu 3(1) u 
sabiex tiġi implimentata din id-Direttiva. 
Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
valutazzjoni tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tagħha tar-rapporti, il-
Kummissjoni tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet jew tissuġġerixxi 
modifiki għall-istrumenti applikati mill-
Istati Membri. Jekk il-valutazzjoni turi li 
Stat Membru ma jkunx miexi fit-triq it-
tajba biex jilħaq il-mira nazzjonali tal-
effiċjenza enerġetika, l-Istati Membru, 
fuq talba tal-Kummissjoni, għandu 
jirrevedi l-pjan nazzjonali tiegħu tal-
effiċjenza enerġetika msemmi fil-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 - subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha wkoll 
timmonitorja l-impatt tal-implimentazzjoni 

Il-Kummissjoni għandha wkoll 
timmonitorja l-impatt tal-implimentazzjoni 



AD\889370MT.doc 63/75 PE472.304v05-00

MT

ta' din id-Direttiva fuq id-
Direttiva 2003/87/KE, id-
Direttiva 2009/28/KE kif ukoll id-
Direttiva 2010/31/KE

ta' din id-Direttiva fuq id-
Direttiva 2003/87/KE, id-
Direttiva 2009/28/KE kif ukoll id-
Direttiva 2010/31/KE Sa mhux aktar tard 
mit-30 ta' Ġunju 2013, il-Kummissjoni 
Ewropea għandha tippreżenta proposta 
biex taġġusta d-Deċiżjoni dwar il-
Kondiviżjoni tal-Isforzi (Deċiżjoni 
Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill).

Il-Kummissjoni għandha timmonitorja 
bir-reqqa l-impatt tal-implimentazzjoni ta' 
din id-Direttiva fuq id-
Direttiva 2003/87/KE. Minnufih wara d-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament u lill-Kunsill. Dan ir-
rapport għandu jeżamina, fost l-oħrajn, l-
impatti fuq l-inċentivi għall-investimenti 
f'teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet 
tal-karbonju u fuq ir-riskju tar-
rilokazzjoni tal-karbonju. Qabel il-bidu 
tat-tielet fażi, il-Kummissjoni għandha 
temenda r-regolament imsemmi fl-
Artikolu 10(a) tad-Direttiva 2003/87/KE 
sabiex tirtira ammont sinifikanti ta' kwoti.
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Sat-30 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tressaq il-valutazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 3(2) quddiem il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, segwita, jekk dan 
ikun xieraq, minn proposta leġiżlattiva li 
tistabbilixxi miri nazzjonali obbligatorji.

imħassar
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Proposta għal direttiva
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
Emendi għad-Direttiva 2003/87/KE

Fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/87/KE l-
paragrafu li ġej jiġi miżjud wara t-tieni
paragrafu:
“Mill-2014 ’il quddiem il-fattur ta’ 
tnaqqis lineari għandu jkun 2.25%.”

Ġustifikazzjoni

Il-fattur lineari tal-limitu massimu tal-ETS għandu jiġi aġġustat għall-miżuri tal-effiċjenza 
enerġetika kif ukoll għall-objettiv tal-klima tal-UE li jinkiseb tal-anqas 80 % ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet domestiċi tal-gassijiet b’effett ta’ serra sal-2050. It-2.25 % jirrappreżenta 
tnaqqis lineari bbażat fuq ishma ta’ emissjonijiet tas-setturi koperti mill-ETS sal-2050 kif 
spjegat fil-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni dwar il-Klima 2050.
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Proposta għal direttiva
Anness - 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness -1
Il-metodoloġija tal-kalkolu għall-objettivi 

nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika
Meta jistabbilixxu l-objettivi nazzjonali 
tagħhom għall-effiċjenza enerġetika, l-
Istati Membri għandhom iqisu l-
metodoloġija stipulata aktar 'l isfel. Ir-
referenza bażi għat-tbassir tal-konsum 
tal-enerġija primarja hija l-mudell Primes 
2007. 
Metodoloġija:

It-Tbassir 2020 tar-Referenza Bażi Primes 
2007 f’Mtoe – iffrankar ta’ 20 %
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Jistgħu japplikaw il-fatturi ta’ korrezzjoni 
li ġejjin: L-objettivi ta’ tnaqqis f’termini 
assoluti meta mqabbla mal-livell tagħhom 
tal-2007 tal-konsum tal-enerġija 
primarja:
- m'għandhomx jaqbżu t-8% għall-grupp 
tad-disa' pajjiżi tal-UE bl-introjtu per 
capita reali tal-abitazzjonijiet domestiċi l-
aktar baxx (L9),
- m'għandhomx jaqbżu t-12 % għall-
grupp tal-ħmistax-il pajjiż li huwa 
eliġibbli skont il-Fondi ta' Koeżjoni (C15),
- m'għandhomx jaqbżu l-20 % għal 
kwalunkwe pajjiż,
- m'għandhomx ikunu inqas minn 12 % 
għal kwalunkwe pajjiż mhux eliġibbli 
skont il-Fond ta' Koeżjoni (UE-27 
mingħajr C15),
- għandhom ikunu tal-anqas ugwali għal 
5 % għal kwalunkwe pajjiż eliġibbli skont 
il-Fond ta' Koeżjoni (C15),
- m'għandhomx jirrappreżentaw żieda 
assoluta fil-konsum tal-enerġija ta' iktar 
minn 5 %.

Jirriżultaw dawn l-objettivi: 

Il-Belġju

50,2

42,7

Il-Bulgarija

19,3

17,8

Ir-Repubblika Ċeka

43,6

40,1

Id-Danimarka
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20,2

16,2

Il-Ġermanja

314,9

251,9

L-Estonja

5,9

5,4

L-Irlanda

15,8

14,2

Il-Greċja

32,6

28,8

Spanja

138,9

130,7

Franza

254,8

221,1

L-Italja

173,3

152,5

Ċipru

2,7
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2,4

Il-Latvja

4,7

4,9

Il-Litwanja

7,8

7,8

Il-Lussemburgu

4,6

4,0

L-Ungerija

24,7

23,7

Malta

0,9

0,8

Il-Pajjiżi l-Baxxi

70,3

60,6

L-Awstrija

32,0

28,2

Il-Polonja

93,1

87,9
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Il-Portugall

23,8

24,0

Ir-Rumanija

37,5

39,4

Is-Slovenja

7,0

7,0

Ir-Repubblika Slovakka

16,8

16,3

Il-Finlandja

36,2

29,9

L-Isvezja

48,1

44,6

ir-Renju Unit

212,2

170,82

l-UE-27

1691,9

1470,5
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Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn prodott ikun kopert minn att 
iddelegat li ġie adottat skont id-
Direttiva 2010/30/UE jew id-Direttiva tal-
Kummissjoni li timplimenta d-Direttiva 
92/75/KEE, jixtru biss prodotti li jkunu 
konformi mal-kriterju li jkunu jappartjenu 
għall-ogħla klassi ta’ effiċjenza enerġetika 
filwaqt li jqisu l-kosteffikaċja, il-fattibbiltà 
ekonomika u adegwatezza teknika, kif 
ukoll kompetizzjoni suffiċjenti;

(a) fejn prodott ikun kopert minn att 
iddelegat li ġie adottat skont id-
Direttiva 2010/30/UE jew id-Direttiva tal-
Kummissjoni li timplimenta d-Direttiva 
92/75/KEE, jixtru biss prodotti li jkunu 
konformi mal-kriterju li jkunu jappartijenu 
għall-ogħla klassi ta’ effiċjenza enerġetika 
filwaqt li jqisu l-kosteffikaċja, l-impatt fuq 
is-saħħa, il-fattibbiltà ekonomika u 
adegwatezza teknika, kif ukoll 
kompetizzjoni suffiċjenti;

Ġustifikazzjoni

Għandu wkoll jitqies it-tħassib dwar is-saħħa waqt it-teħid ta’ deċiżjoni dwar l-akkwist, biex 
jiġi ffaċilitat pereżempju l-akkwist ta’ prodotti li ma fihomx sustanzi ta’ ħsara għas-saħħa tal-
bniedem.
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Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jeżiġu fis-sejħiet għall-offerti għal 
kuntratti ta’ servizzi li l-fornituri tas-
servizzi jużaw, għall-għanijiet tal-
forniment tas-servizzi involuti, biss 
prodotti li jkunu konformi mar-rekwiżiti 
msemmija fil-punti (a) sa (d), meta 
jipprovdu s-servizzi inkwistjoni;

(e) jeżiġu fis-sejħiet għall-offerti għal 
kuntratti ta’ servizzi li l-fornituri tas-
servizzi jużaw, għall-għanijiet tal-
forniment tas-servizzi involuti, biss 
prodotti li jkunu konformi mar-rekwiżiti 
msemmija fil-punti (a) sa (d), meta 
jipprovdu s-servizzi inkwistjoni. Meta 
jinħarġu offerti għal kuntratti ta’ servizzi, 
il-korpi pubbliċi għandhom jivvalutaw il-
possibbiltà tal-konklużjoni ta’ kuntratti 
fit-tul tal-prestazzjoni tal-enerġija kif 
imsemmi fl-Artikolu 14 b).
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Proposta għal direttiva
Annex V – parti 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-partijiet obbligati jistgħu jużaw metodu 
wieħed jew iktar minn dawn li ġejjin biex 
jikkalkolaw l-iffrankar tal-enerġija għall-
finijiet tal-Artikolu 6(2):

Il-partijiet obbligati jistgħu jużaw metodu 
wieħed jew iktar minn dawn li ġejjin biex 
jikkalkolaw l-iffrankar tal-enerġija:

Ġustifikazzjoni

L-approċċ ġenerali fid-Direttiva jrid jinbidel. Il-Kummissjoni ma pproponietx objettivi 
vinkolanti imma minflok issuġġeriet għadd kbir ta’ miżuri vinkolanti u dan inaqqas il-
flessibbiltà għall-Istati Membri mingħajr ma jiżgura li tintlaħaq il-mira ġenerali ta’ 20 %. 
Għaldaqstant, dan għandu jitreġġa’ lura sabiex jintlaħaq l-objettiv filwaqt li l-Istati Membri 
jingħataw il-libertà li jagħżlu minn bosta miżuri mhux vinkolanti.
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Proposta għal direttiva
Anness VI – parti 2 – punt 2.2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll 
li tiġi inkluża kaxxa ta’ sommarju li 
tinkludi l-informazzjoni li ġejja fuq 
quddiem ta’ kull kont tal-gass u l-
elettriku:
(a) L-isem eżatt tat-tariffa;
(b) L-ammont ta' enerġija kkunsmata;
(c) Ir-rata tal-gass u/jew tal-elettriku kull 
kWh u kif titqassam fuq kull ġurnata;
(d) Kif ġiet ikkalkulata l-ispiza;
(e) Xi tnaqqis li l-klijent jista' jkun qed 
jibbenefika minnu u meta dan it-tnaqqis 
jispiċċa;
(f) Kwalunkwe ħlas li l-klijent irid iħallas 
jekk jibdel il-fornitur tas-servizz.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-konsumaturi jkunu jistgħu jifhmu l-kontijiet tagħhom tal-enerġija sabiex ibiddlu l-
konsum tagħhom tal-enerġija.  Flimkien mal-gruppi tal-konsumaturi, il-Kummissjoni 
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żviluppat mudell ta’ kont tal-enerġija, li fih il-kaxxa ta’ sommarju ta’ hawn fuq. Din 
tippermetti lill-konsumaturi biex, f’daqqa t’għajn, jifhmu l-kontijiet tagħhom.
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Proposta għal direttiva
Anness VII – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni residenzjali l-ġodda jew l-
impjanti industrijali l-ġodda li jikkonsmaw 
is-sħana fil-proċessi ta’ produzzjoni 
tagħhom jkunu jinsabu f’siti fejn ammont 
massimu mid-domanda għas-sħana 
tagħhom se jiġi sodisfatt mis-sħana 
mormija disponibbli, kif ġie identifikat fil-
pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u għat-
tkessiħ. Sabiex ikun żgurat l-aħjar bilanċ 
bejn id-domanda u l-provvista għas-sħana 
u għat-tkessiħ, il-pjanijiet għall-ispazju 
għandhom jiffavorixxu l-ġbir fi gruppi ta’ 
għadd ta’ impjanti industrijali fl-istess post;

(b) iż-żoni residenzjali jew terzjarji l-
ġodda, bini pubbliku jew terzjarju ġdid
jew l-impjanti industrijali l-ġodda li 
jikkonsmaw is-sħana fil-proċessi ta’ 
produzzjoni tagħhom jkunu jinsabu f’siti 
fejn ammont massimu mid-domanda għas-
sħana tagħhom se jiġi sodisfatt mis-sħana 
mormija disponibbli, kif ġie identifikat fil-
pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u għat-
tkessiħ. Sabiex ikun żgurat l-aħjar bilanċ 
bejn id-domanda u l-provvista għas-sħana 
u għat-tkessiħ, il-pjanijiet għall-ispazju 
għandhom jiffavorixxu l-ġbir fi gruppi ta’ 
għadd ta’ impjanti industrijali fl-istess post;
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Proposta għal direttiva
Anness VII – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) iż-żoni residenzjali u l-impjanti 
industrijali li jikkonsmaw is-sħana fil-
proċessi ta’ produzzjoni tagħhom ikunu 
konnessi man-netwerk lokali ta’ tisħin jew 
ta’ tkessiħ distrettwali.

(d) iż-żoni residenzjali jew terzjarji, bini 
pubbliku jew terzjarju u l-impjanti 
industrijali li jikkonsmaw is-sħana fil-
proċessi ta’ produzzjoni tagħhom ikunu 
konnessi man-netwerk lokali ta’ tisħin jew 
ta’ tkessiħ distrettwali.
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Proposta għal direttiva
Anness XI – punt 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regolamentazzjoni u t-tariffi tan-
netwerk għandhom jippermettu li l-
operaturi tan-netwerk joffru servizzi tas-
sistema u tariffi tas-sistema għal miżuri ta’ 
reazzjoni għad-domanda, ġestjoni tad-
domanda u ġenerazzjoni distribwita fis-
swieq organizzati tal-elettriku, b’mod 
partikolari:

2. Ir-regolamentazzjoni u t-tariffi tan-
netwerk għandhom jinkoraġġixxu lill-
operaturi tan-netwerk jippromwovu
servizzi tas-sistema u tariffi tas-sistema 
għal miżuri ta’ reazzjoni għad-domanda, 
ġestjoni tad-domanda u ġenerazzjoni 
distribwita fis-swieq organizzati tal-
elettriku, suġġett għal studju tal-
kosteffikaċja għal kull tip ta' klijent 
magħżul (residenzjali, kummerċjali u 
industrijali). Is-servizzi ta' sistema 
jinkludu:
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Proposta għal direttiva
Anness XI – punt 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ din id-dispożizzjoni, it-
terminu “swieq organizzati tal-elettriku” 
għandu jinkludi s-swieq b’bejgħ dirett u l-
boroż tal-enerġija elettrika għall-kummerċ 
ta’ enerġija, ta’ kapaċità kif ukoll servizzi 
ta’ bbilanċjar u servizzi anċillari fil-perjodi 
kollha ta’ żmien, inklużi s-swieq bil-
quddiem, bil-ġurnata ’l quddiem u ta’ dak 
inhar stess.

Il-potenzjal tar-rispons għad-domanda 
għandu jitqies waqt l-implimentazzjoni 
tal-adegwatezza tal-kapaċità tan-netwerk 
reġjonali jew miżuri oħrajn relatati mas-
affidabbiltà tal-enerġija. Għall-finijiet ta’ 
din id-dispożizzjoni, it-terminu “swieq 
organizzati tal-elettriku” għandu jinkludi s-
swieq b’bejgħ dirett u l-boroż tal-enerġija 
elettrika għall-kummerċ ta’ enerġija, ta’ 
kapaċità kif ukoll servizzi ta’ bbilanċjar u 
servizzi anċillari fil-perjodi kollha ta’ 
żmien, inklużi s-swieq bil-quddiem, bil-
ġurnata ’l quddiem u ta’ dak inhar stess.

Ġustifikazzjoni

Din it-taqsima għandha tissaħħaħ fid-dawl tal-importanza tar-rispons għad-domanda. B’mod 
parallel, għandha ssir il-valutazzjoni tal-kosteffikaċja sabiex jiġi żgurat li l-promozzjoni tar-
rispons għad-domanda ma taffettwax b’mod negattiv kull tip ta’ udjenzi fil-mira. Ħżin 
industrijali għandu jiġi enfasizzat aktar.
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Proposta għal direttiva
Anness XI – punt 3 – parti introdittorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandhom ikunu disponibbli tariffi tan-
netwerk li jsostnu pprezzar dinamiku għal 
miżuri ta’ reazzjoni għad-domanda mill-
klijenti aħħarin inklużi:

3. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Ġustifikazzjoni

L-approċċ ġenerali fid-Direttiva jrid jinbidel. Il-Kummissjoni ma pproponietx objettivi 
vinkolanti imma minflok issuġġeriet għadd kbir ta’ miżuri vinkolanti u dan inaqqas il-
flessibbiltà għall-Istati Membri mingħajr ma jiżgura li tintlaħaq il-mira ġenerali ta’ 20 %. 
Għaldaqstant, dan għandu jitreġġa’ lura sabiex tintlaħaq il-mira filwaqt li l-Istati Membri 
jingħataw il-libertà li jagħżlu minn bosta miżuri mhux vinkolanti.

Emenda 108

Proposta għal direttiva
Anness XIII – inċiż -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontenut u l-metodoloġija tal-verifika 
tal-enerġija

Emenda 109

Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qafas ġenerali għar-rapporti
supplimentari

Il-qafas ġenerali għall-informazzjoni
supplimentari

Ġustifikazzjoni

L-approċċ ġenerali fid-Direttiva jrid jinbidel. Il-Kummissjoni ma pproponietx objettivi 
vinkolanti imma minflok issuġġeriet għadd kbir ta’ miżuri vinkolanti u dan inaqqas il-
flessibbiltà għall-Istati Membri mingħajr ma jiżgura li tintlaħaq il-mira ġenerali ta’ 20 %. 
Għaldaqstant, dan għandu jitreġġa’ lura sabiex jintlaħaq l-objettiv filwaqt li l-Istati Membri 
jingħataw il-libertà li jagħżlu minn bosta miżuri mhux vinkolanti.
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Emenda 110

Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapporti msemmija fl-Artikolu 19(2) 
għandhom jipprovdu qafas għall-iżvilupp 
tal-istrateġiji nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika.

L-informazzjoni supplimentari msemmija 
fl-Artikolu 19(2) għandhom jipprovdu 
qafas għall-iżvilupp tal-istrateġiji 
nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika.

[Din l-emenda tapplika għat-test 
leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. L-
adozzjoni tagħha tkun teħtieġ bidliet 
korrispondenti fl-Anness XIV(2)]

Ġustifikazzjoni

L-approċċ ġenerali fid-Direttiva jrid jinbidel. Il-Kummissjoni ma pproponietx objettivi 
vinkolanti imma minflok issuġġeriet għadd kbir ta’ miżuri vinkolanti u dan inaqqas il-
flessibbiltà għall-Istati Membri mingħajr ma jiżgura li tintlaħaq il-mira ġenerali ta’ 20 %. 
Għaldaqstant, dan għandu jitreġġa’ lura sabiex jintlaħaq l-objettiv filwaqt li l-Istati Membri 
jingħataw il-libertà li jagħżlu minn bosta miżuri mhux vinkolanti.
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