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Emenda 18
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Proposta għal ċaħda

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, 
biex jipproponi ċ-ċaħda tal-proposta tal-
Kummissjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal Direttiva tmur kontra t-tieni paragrafu tal-Artikolu 194(2) tat-TFUE u l-
konkużjonijiet tal-Kunsill straordinarju tal-Enerġija tal-4 ta’ Frar 2011. B’mod partikolari, 
id-dispożizzjonijiet miġbura tal-Artikoli 3, 10 u 19(7) jmorru kontra l-prinċipju tas-
sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, fis-sens li huma jimponi, minn qabel, miri nazzjonali 
vinkolanti għall-effiċjenza enerġetika fuq l-Istati Membri u t-teknoloġija meħtieġa biex 
jilħquhom.

Emenda 19
Theodoros Skylakakis
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 

(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 



PE475.843v02-00 4/113 AM\882704MT.doc

MT

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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 20
Christa Klaß, Peter Liese
Proposta għal direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 a) 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.

Or. en

Emenda 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog



AM\882704MT.doc 5/113 PE475.843v02-00

MT

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-
Enerġija1, 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-
Enerġija2, il-Parlament Ewropew stieden 
lill-Kummissjoni sabiex fil-Pjan ta’ 
Azzjoni għall-Effiċjenza Enerġetika 
rivedut tagħha tinkludi mira tal-effiċjenza 
enerġetika vinkolanti, flimkien mal-
miżuri ħalli jingħalaq id-distakk sabiex 
jintlaħaq l-għan kumplessiv tal-iffrankar 
tal-enerġija tal-UE fl-2020.

Or. en

Emenda 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9 a) Fit-22 ta’ Ġunju 2011, il-
valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni 
Ewropea [1] wriet li l-miri nazzjonali 
vinkolanti tal-effiċjenza enerġetika għall-
konsum tal-enerġija primarja jkunu iktar 
xierqa mill-miri nazzjonali indikattivi tal-
effiċjenza enerġetika sabiex jiżguraw li l-
mira ġenerali tal-iffrankar tal-enerġija ta’ 
20% tiġi ssodisfata. Barra minn hekk, il-
valutazzjoni tal-impatt indikat li l-miri 
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

                                               
1 2010/2107(INI).
2 2010/2107(INI).
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Or. en

Emenda 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) F’dan il-kuntest, jeħtieġ li l-qafas 
legali tal-Unjoni għall-effiċjenza 
enerġetika jiġi aġġornat b’Direttiva li 
jkollha l-għan kumplessiv tal-mira għall-
effiċjenza enerġetika li jiġi ffrankat 20 % 
mill-konsum tal-enerġija primarja tal-
Unjoni sal-2020, u li jsir iktar titjib fl-
effiċjenza enerġetika wara l-2020. Għal 
dan il-għan, hija għandha tistabbilixxi 
qafas komuni sabiex tkun promossa l-
effiċjenza enerġetika fi ħdan l-Unjoni u 
għandha tistabbilixxi azzjonijiet speċifiċi 
ħalli jiġu implimentati wħud mill-proposti 
inklużi fil-Pjan għall-Effiċjenza 
Enerġetika 2011 u jintlaħqu l-potenzjali 
sinifikanti mhux imwettqa ta’ ffrankar tal-
enerġija li tidentifika.

(10) F’dan il-kuntest, jeħtieġ li l-qafas 
legali tal-Unjoni għall-effiċjenza 
enerġetika jiġi aġġornat b’Direttiva li 
jkollha l-għan kumplessiv tal-mira għall-
effiċjenza enerġetika li jiġi ffrankat 20 % 
mill-konsum tal-enerġija primarja tal-
Unjoni sal-2020, u li tistabbilixxi miri 
addizzjonali għall-iffrankar tal-enerġija 
għall-2025 u 2030. Għal dan il-għan, hija 
għandha tistabbilixxi qafas komuni sabiex 
tkun promossa l-effiċjenza enerġetika fi 
ħdan l-Unjoni u għandha tistabbilixxi 
azzjonijiet speċifiċi ħalli jiġu implimentati 
wħud mill-proposti inklużi fil-Pjan għall-
Effiċjenza Enerġetika 2011 u jintlaħqu l-
potenzjali sinifikanti mhux imwettqa ta’ 
ffrankar tal-enerġija li tidentifika.

Or. en

Emenda 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali u Ewropej speċifiċi li 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika 
f’oqsma differenti. Jekk, madankollu, dak 
l-approċċ ma jirnexxix, ikun hemm il-

(13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali u Ewropej speċifiċi li 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika 
f’oqsma differenti. Jekk, madankollu, dak 
l-approċċ ma jirnexxix, ikun hemm il-
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ħtieġa li jissaħħaħ il-qafas tal-politika billi 
tiġi miżjuda sistema ta’ miri vinkolanti. Fl-
ewwel fażi, għalhekk, l-Istati Membri 
għandhom ikunu mitluba jiffissaw miri, 
skemi u programmi nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika. Għandhom ikunu 
huma li jiddeċiedu jekk dawn il-miri 
għandhomx ikunu vinkolanti jew 
indikattivi fit-territorju tagħhom. Fit-tieni 
fażi, dawn il-miri u l-isforzi individwali ta’ 
kull Stat Membru għandhom jiġu evalwati 
mill-Kummissjoni, flimkien ma’ dejta dwar 
il-progress li jkun sar, sabiex tkun 
ivvalutati l-probabbiltà li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva tal-Unjoni u l-limitu li għalih 
l-isforzi individwali huma biżżejjed sabiex 
tintlaħaq il-mira komuni. Il-Kummissjoni 
għalhekk għandha timmonitorja mill-qrib l-
implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali 
tal-effiċjenza enerġetika permezz tal-qafas 
leġiżlattiv rivedut tagħha u fi ħdan il-
proċess tal-Ewropa 2020. Jekk din il-
valutazzjoni turi li ma tantx huwa 
probabbli li l-mira kumplessiva tal-Unjoni 
tintlaħaq, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi miri nazzjonali obbligatorji
għall-2020 b'kunsiderazzjoni għall-punti 
ta’ tluq individwali tal-Istati Membri, il-
prestazzjoni ekonomika tagħhom u l-
azzjoni bikrija meħuda.

ħtieġa li jissaħħaħ il-qafas tal-politika billi 
tiġi miżjuda sistema ta’ miri vinkolanti. Fl-
ewwel fażi, għalhekk, l-Istati Membri 
għandhom ikunu mitluba jiffissaw miri, 
skemi u programmi nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika. Għandhom ikunu 
huma li jiddeċiedu jekk dawn il-miri 
għandhomx ikunu vinkolanti jew 
indikattivi fit-territorju tagħhom. Fit-tieni 
fażi, dawn il-miri u l-isforzi individwali ta’ 
kull Stat Membru għandhom jiġu evalwati 
mill-Kummissjoni, flimkien ma’ dejta dwar 
il-progress li jkun sar, sabiex tkun 
ivvalutati l-probabbiltà li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva tal-Unjoni u l-limitu li għalih 
l-isforzi individwali huma biżżejjed sabiex 
tintlaħaq il-mira komuni. Il-Kummissjoni 
għalhekk għandha timmonitorja mill-qrib l-
implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali 
tal-effiċjenza enerġetika permezz tal-qafas 
leġiżlattiv rivedut tagħha u fi ħdan il-
proċess tal-Ewropa 2020. Jekk din il-
valutazzjoni turi li ma tantx huwa 
probabbli li l-mira kumplessiva tal-Unjoni 
tintlaħaq, il-Kummissjoni jkollha
tipproponi azzjonijiet addizzjonali għall-
2020 b'kunsiderazzjoni għall-punti ta’ tluq 
individwali tal-Istati Membri, il-
prestazzjoni ekonomika tagħhom u l-
azzjoni bikrija meħuda.

Or. fi

Emenda 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali u Ewropej speċifiċi li 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika 

(13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali u Ewropej speċifiċi li 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika 
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f’oqsma differenti. Jekk, madankollu, dak 
l-approċċ ma jirnexxix, ikun hemm il-
ħtieġa li jissaħħaħ il-qafas tal-politika 
billi tiġi miżjuda sistema ta’ miri 
vinkolanti. Fl-ewwel fażi, għalhekk, l-
Istati Membri għandhom ikunu mitluba 
jiffissaw miri, skemi u programmi 
nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika. 
Għandhom ikunu huma li jiddeċiedu jekk 
dawn il-miri għandhomx ikunu vinkolanti 
jew indikattivi fit-territorju tagħhom. Fit-
tieni fażi, dawn il-miri u l-isforzi 
individwali ta’ kull Stat Membru 
għandhom jiġu evalwati mill-
Kummissjoni, flimkien ma’ dejta dwar il-
progress li jkun sar, sabiex tkun ivvalutati 
l-probabbiltŕ li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva tal-Unjoni u l-limitu li għalih 
l-isforzi individwali huma biżżejjed sabiex 
tintlaħaq il-mira komuni. Il-Kummissjoni 
għalhekk għandha timmonitorja mill-qrib 
l-implimentazzjoni tal-programmi 
nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika
permezz tal-qafas leġiżlattiv rivedut 
tagħha u fi ħdan il-proċess tal-Ewropa 
2020. Jekk din il-valutazzjoni turi li ma 
tantx huwa probabbli li l-mira 
kumplessiva tal-Unjoni tintlaħaq, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miri 
nazzjonali obbligatorji għall-
2020b'kunsiderazzjoni għall-punti ta’ tluq 
individwali tal-Istati Membri, il-
prestazzjoni ekonomika tagħhom u l-
azzjoni bikrija meħuda.

f’oqsma differenti. Billi jiġu stabbiliti miri 
obbligatorji nazzjonali għall-iffrankar tal-
enerġija, ibbażati fuq mekkaniżmu li 
jaqsam l-isforz bejn l-Istati Membri, l-
Unjoni tista’ tiżgura li l-mira mifruxa 
mal-UE kollha tal-iffrankar tal-enerġija 
tiġi ssodisfata li huwa essenzjali għall-
politika dwar il-klima, il-kompetittività, it-
trasformazzjoni ekoloġika u l-ħolqien tal-
impjiegi. Sadanittant dan l-approċċ ikollu 
l-benefiċċju li jippermetti lill-Istati 
Membri li jfasslu l-miżuri tal-effiċjenza 
enerġetika skont iċ-ċirkostanzi u l-
prijoritajiet nazzjonali.

Or. en

Emenda 26
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza (13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza 
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enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali u Ewropej speċifiċi li 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika 
f’oqsma differenti. Jekk, madankollu, dak 
l-approċċ ma jirnexxix, ikun hemm il-
ħtieġa li jissaħħaħ il-qafas tal-politika 
billi tiġi miżjuda sistema ta’ miri 
vinkolanti. Fl-ewwel fażi, għalhekk, l-Istati 
Membri għandhom ikunu mitluba jiffissaw 
miri, skemi u programmi nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika. Għandhom ikunu 
huma li jiddeċiedu jekk dawn il-miri 
għandhomx ikunu vinkolanti jew 
indikattivi fit-territorju tagħhom. Fit-tieni 
fażi, dawn il-miri u l-isforzi individwali ta’ 
kull Stat Membru għandhom jiġu evalwati 
mill-Kummissjoni, flimkien ma’ dejta 
dwar il-progress li jkun sar, sabiex tkun 
ivvalutati l-probabbiltŕ li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva tal-Unjoni u l-limitu li għalih 
l-isforzi individwali huma biżżejjed sabiex 
tintlaħaq il-mira komuni. Il-Kummissjoni 
għalhekk għandha timmonitorja mill-qrib l-
implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali 
tal-effiċjenza enerġetika permezz tal-qafas 
leġiżlattiv rivedut tagħha u fi ħdan il-
proċess tal-Ewropa 2020. Jekk din il-
valutazzjoni turi li ma tantx huwa 
probabbli li l-mira kumplessiva tal-Unjoni 
tintlaħaq, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi miri nazzjonali obbligatorji 
għall-2020b'kunsiderazzjoni għall-punti 
ta’ tluq individwali tal-Istati Membri, il-
prestazzjoni ekonomika tagħhom u l-
azzjoni bikrija meħuda.

enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali speċifiċi, abbażi tal-miri 
nazzjonali vinkolanti, li jippromwovu l-
effiċjenza enerġetika f’oqsma differenti.
Fl-ewwel fażi, għalhekk, l-Istati Membri 
għandhom ikunu mitluba jiffissaw miri, 
skemi u programmi nazzjonali vinkolanti
għall-effiċjenza enerġetika bbażati fuq 
ftehim ċar dwar kif għandu jinqasam l-
isforz. Il-Kummissjoni għalhekk għandha 
timmonitorja mill-qrib u, jekk meħtieġ, 
temenda l-implimentazzjoni tal-programmi 
nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika 
permezz tal-qafas leġiżlattiv rivedut tagħha 
u fi ħdan il-proċess tal-Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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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-enerġija1. 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-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament,l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi 
aġġornata sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija.

(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 għal kull Stat 
Membru li jistabbilixxi l-miżuri 
kosteffettivi tiegħu stess u f’ċirkustanzi 
oħra, miżuri tajba għall-iffrankar tal-
enerġija u l-effiċjenza enerġetika fir-
rigward tal-bini 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-enerġija2. Miżuri għall-iffrankar 
tal-enerġija u l-effiċjenza enerġetika 
għall-bini pubbliku jikkumplimentaw id-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, li 
teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament,l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi 
aġġornata sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija. Il-
materjali tal-bini għandhom rwol kruċjali 
wkoll, peress li l-proporzjon sostanzjali 
dejjem jikber tal-konsum totali tal-
enerġija fil-bini jinħoloq fl-istadju tal-
kostruzzjoni. Il-promozzjoni tal-użu tal-
materjali tal-bini b’livell baxx ta’
emissjonijiet, bħall-injam, fuq skala 

                                               
1 ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13.
2 ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13.



AM\882704MT.doc 11/113 PE475.843v02-00

MT

Ewropea tnaqqas il-piż ambjentali li 
jirriżulta mill-kostruzzjoni.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva dwar l-effiċjenza enerġetika għandha tinkoraġġixxi wkoll il-kosteffikaċja. Il-
finanzi pubbliċi tal-Istati Membri ma jistgħux ilaħħqu ma’ rinnovazzjoni mhux meħtieġa u 
mhux ekonomikament vijabbli f’termini ta’ spejjeż. Rinovazzjoni fuq medda usa’ għal 
skopijiet tal-effiċjenza enerġetika għandha tkun marbuta mal-bidliet ta’ rutina mwettqa matul 
il-ħajja tal- bini. Barra minn hekk, il-materjali tal-bini għandhom jiġu kkunsidrati fid-
direttiva.

Emenda 28
Sirpa Pietikäinen

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-

(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. Sabiex dan jiġi żgurat, huwa 
essenzjali li din id-Direttiva żżomm 
ħarsitha fuq perjodu ta’ żmien twil u
tistabbilixxi pjanijiet direzzjonali sabiex 
tnaqqas drastikament l-użu tal-enerġija 
kemm tal-bini privat kif ukoll pubbliku 
sal-2050. Il-bini li jkun il-proprjetà ta’ jew
okkupat minn korpi pubbliċi jammonta 
għal sehem konsiderevoli mill-istokk tal-
bini u għandu viżibbiltà kbira fil-ħajja 
pubblika. Għalhekk huwa xieraq li tiġi 
ffissata mira fuq perjodu ta’ żmien twil u 
rata annwali ta’ titjib fil-prestazzjoni tal-
enerġija għall-bini li jkun il-proprjetà ta’ 
jew okkupat minn korpi pubbliċi. Din il-
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użu tal-enerġija1. 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-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament,l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi 
aġġornata sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija.

miżura tkun teħtieġ żieda fir-rata ta’ 
rinnovazzjoni u rinnovazzjonijiet 
profondi, filwaqt li 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; fil-fatt din isservi biex 
dawn l-obbligi jintlaħqu b’mod iżjed faċli. 
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-bini eżistenti jiġi 
rinnovat drastikament,l-prestazzjoni tal-
enerġija tiegħu tiġi aġġornata sabiex 
tissodisfa r-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en

Emenda 29
Frédérique Ries

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 

(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 

                                               
1 ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13.
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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-enerġija1. 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-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament,l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi 
aġġornata sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija.

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-enerġija2. 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-
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’ emmissjonijiet. 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.

Or. en

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 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

                                                                                                                                                  
1 ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13.
2 ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13.
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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, 
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-

(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 
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"2, tistabbilixxi 
prinċipji li għandhom ikunu kkunsidrati 
mill-Istati Membri li jiddeċiedu li jastjenu 
milli japplikaw din il-possibbiltà.



AM\882704MT.doc 15/113 PE475.843v02-00

MT

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"1, tistabbilixxi 
prinċipji li għandhom ikunu kkunsidrati 
mill-Istati Membri li jiddeċiedu li jastjenu 
milli japplikaw din il-possibbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ rikonoxximent reċiproku tal-iffrankar tal-enerġija b’mod effettiv tkun tfisser li l-
konsumaturi fi Stat Membru wieħed jistgħu jispiċċaw iħallsu għall-iffrankar magħdud lejn 
mira 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 31
Vladko Todorov Panayotov

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.

Or. en

                                               
1 COM (2008) 394 Finali
2 COM (2008) 394 Finali
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Emenda 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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;

Or. lt

Emenda 33
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 
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bil-għan li l-SMEs ikunu pprovduti 
b’assistenza teknika u b’informazzjoni 
mmirata.

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 fil-grilja enerġetika nazzjonali.

Or. en

Emenda 34
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 dwar l-
emissjonijiet industrijali1 (il-prevenzjoni u 
l-kontroll integrati tat-tniġġis) tinkludi l-
effiċjenza fl-enerġija fost il-kriterji sabiex 
ikunu ddeterminati l-Aħjar Tekniki 
Disponibbli li għandhom iservu ta’ 
referenza sabiex jiġu stabbiliti l-
kundizzjonijiet tal-permessi għall-
installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu 
tagħha, inklużi l-installazzjonijiet ta’ 
kombustjoni b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar. Madankollu, 
dik id-Direttiva tagħti lill-Istati Membri l-
għażla li ma jimponux rekwiżiti relatati 
mal-effiċjenza fl-enerġija fuq unitajiet ta’ 
kombustjoni jew unitajiet oħrajn li 
jemettu d-dijossidu tal-karbonju fis-sit, 
għall-attivitajiet elenkati fl-Anness I 
għad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità2. Sabiex 
ikun żgurat li jinkiseb titjib sinifikanti fl-

imħassar

                                               
1 ĠU L 334, 17.12.2010, p.17.
2 ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.
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effiċjenza enerġetika fl-installazzjonijiet 
ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana, 
il-livelli effettivi tal-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġu mmonitorjati u 
pparagunati mal-livelli rilevanti tal-
effiċjenza enerġetika assoċjati mal-
applikazzjoni tal-Aħjar Tekniki 
Disponibli. Il-Kummissjoni għandha 
tipparaguna l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika u tikkunsidra li tipproponi 
miżuri addizzjonali jekk jeżistu 
diskrepanzi sinifikanti bejn il-livelli 
effettivi tal-effiċjenza enerġetika u l-livelli 
assoċjati mal-applikazzjoni tal-Aħjar 
Tekniki Disponibbli. L-informazzjoni 
miġbura dwar il-valuri effettivi tal-
effiċjenza enerġetika għandha tintuża 
wkoll sabiex ikunu eżaminati l-valuri 
armonizzati ta’ referenza għall-effiċjenza 
għal produzzjoni separata ta’ elettriċità 
[elettriku] u ta’ sħana stabbiliti fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni [2007/74/KE] 
tal-21 ta’ Diċembru 200631 .
__________________
31. ĠU L 32 del 6.2.2007, p. 183.

Or. it

(Ara l-emenda li tħassar l-Artikolu 19, paragrafu 5.)

Emenda 35
János Áder

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 
industrijali1 (il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis) tinkludi l-effiċjenza fl-
enerġija fost il-kriterji sabiex ikunu 

(28) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 
industrijali2 (il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis) tinkludi l-effiċjenza fl-
enerġija fost il-kriterji sabiex ikunu 

                                               
1 ĠU L 334, 17.12.2010, p.17.
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ddeterminati l-Aħjar Tekniki Disponibbli li 
għandhom iservu ta’ referenza sabiex jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-permessi 
għall-installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu 
tagħha, inklużi l-installazzjonijiet ta’ 
kombustjoni b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar. Madankollu, 
dik id-Direttiva tagħti lill-Istati Membri l-
għażla li ma jimponux rekwiżiti relatati 
mal-effiċjenza fl-enerġija fuq unitajiet ta’ 
kombustjoni jew unitajiet oħrajn li jemettu 
d-dijossidu tal-karbonju fis-sit, għall-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità1. Sabiex 
ikun żgurat li jinkiseb titjib sinifikanti fl-
effiċjenza enerġetika fl-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana, il-
livelli effettivi tal-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġu mmonitorjati u pparagunati 
mal-livelli rilevanti tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
Aħjar Tekniki Disponibli. Il-Kummissjoni 
għandha tipparaguna l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika u tikkunsidra li tipproponi 
miżuri addizzjonali jekk jeżistu diskrepanzi 
sinifikanti bejn il-livelli effettivi tal-
effiċjenza enerġetika u l-livelli assoċjati 
mal-applikazzjoni tal-Aħjar Tekniki 
Disponibbli. L-informazzjoni miġbura 
dwar il-valuri effettivi tal-effiċjenza 
enerġetika għandha tintuża wkoll sabiex 
ikunu eżaminati l-valuri armonizzati ta’ 
referenza għall-effiċjenza għal produzzjoni 
separata ta’ elettriċità [elettriku] u ta’ sħana 
stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
[2007/74/KE] tal-21 ta’ Diċembru 200631.

ddeterminati l-Aħjar Tekniki Disponibbli li 
għandhom iservu ta’ referenza sabiex jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-permessi 
għall-installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu 
tagħha, inklużi l-installazzjonijiet ta’ 
kombustjoni b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar. Madankollu, 
dik id-Direttiva tagħti lill-Istati Membri l-
għażla li ma jimponux rekwiżiti relatati 
mal-effiċjenza fl-enerġija fuq unitajiet ta’ 
kombustjoni jew unitajiet oħrajn li jemettu 
d-dijossidu tal-karbonju fis-sit, għall-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità3. Sabiex 
ikun żgurat li jinkiseb titjib sinifikanti fl-
effiċjenza enerġetika fl-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana, il-
livelli effettivi tal-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġu mmonitorjati u pparagunati 
mal-livelli rilevanti tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
Aħjar Tekniki Disponibli. Il-Kummissjoni 
għandha tipparaguna l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika u tikkunsidra li tipproponi 
miżuri addizzjonali jekk jeżistu diskrepanzi 
sinifikanti bejn il-livelli effettivi tal-
effiċjenza enerġetika u l-livelli assoċjati 
mal-applikazzjoni tal-Aħjar Tekniki 
Disponibbli. L-informazzjoni miġbura 
dwar il-valuri effettivi tal-effiċjenza 
enerġetika għandha tintuża wkoll sabiex 
ikunu eżaminati l-valuri armonizzati ta’ 
referenza għall-effiċjenza għal produzzjoni 
separata ta’ elettriċità [elettriku] u ta’ sħana 
stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
[2007/74/KE] tal-21 ta’ Diċembru 200631.

Or. en

                                                                                                                                                  
1 ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.
2 ĠU L 334, 17.12.2010, p.17.
3 ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.
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Emenda 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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.

Or. fi

Emenda 37
Vladko Todorov Panayotov

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, 

(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, 
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għall-awditi tal-enerġija u għal miżuri 
oħrajn għat-titjib tal-effiċjenza enerġetika.

għall-awditi tal-enerġija u għal miżuri 
oħrajn għat-titjib tal-effiċjenza enerġetika.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konformità mar-rekwiżiti obbligatorji 
ewlenin għaċ-ċertifikazzjoni, proposti 
mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30 a) 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, jeħtieġ edukazzjoni dwar l-
enerġija 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 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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Premessa 33 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) F’konformità mal-proposti 
leġiżlattivi tal-Kummissjoni tas-6 ta’ 
Ottubru 2011 dwar il-futur tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Unjoni Ewropea, l-appoġġ 
finanzjarju mill-Fond Strutturali u mill-
Fond ta’ 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 ass deċiżiv 
biex jintlaħqu l-objettivi ta’ din id-
direttiva.

Or. fr

Emenda 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 33 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati 
Membri jimpenjaw ruħhom li 
jistabbilixxu linji ta’ riċerka biex jinstabu 
tekniki kompatibbli mal-bini storiku fl-
aspetti kollha relatati mal-applikazzjoni 
tal-enerġija rinnovabbli u l-installazzjoni 
ta’ miters intelliġenti u tekniki oħrajn li 
għandhom jiġu installati f’dan il-bini, u 
jimpenjaw ruħhom li jxerrdu r-riżultati 
tar-riċerka diġà mwettqa.
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Or. es

Emenda 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 33 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33b) 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

Or. es

Emenda 42
Kriton Arsenis

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 inqas għall-allowances tal-
ETS tal-UE u tista’ twassal għal 
distorzjonijiet fil-prezz tal-karbonju tal-
UE, 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 l-inċentivi fis-sistema tal-
iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet li 
jagħtu bidu għall-miżuri addizzjonali tal-
effiċjenza enerġetika, li jippremjaw l-
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investimenti b'livelli ta' karbonju baxxi u 
tipprepara lis-setturi tal-ETS għall-
innovazzjonijiet meħtieġa fil-futur.

Or. en

Emenda 43
Bas Eickhout

Proposta għal direttiva
Premessa 34 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34 a) 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 li tistabbilixxi s-Sistema tal-
UE għall-Iskambju ta’ kwoti tal-
Emissjonijiet .

Or. en

Emenda 44
Richard Seeber, Peter Liese

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 

(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 
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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’ 
20 % sal-2020 li ġiet adottata 
sussegwentement, u għalhekk ma hemmx 
għalfejn jiġi indirizzat il-livell tal-miri.

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 ma hemmx 
għalfejn jiġi indirizzat il-livell tal-miri
nazzjonali individwali kemm jista’ jkun 
malajr.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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;

Or. lt
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Emenda 46
Vladko Todorov Panayotov

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.

Or. en

Emenda 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni 
għall-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika 
fi ħdan l-Unjoni sabiex ikun żgurat li sal-
2020 tintlaħaq mill-inqas il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija primarja 
ta’ 20 % meta mqabbla mal-2007 u sabiex 
titwitta t-triq għal iktar titjib fl-effiċjenza 
enerġetika lil hinn minn dik id-data.

Or. en
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Emenda 48
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti aħjar il-bażi legali u l-konklużjonijiet tal-Kunsill straordinarju tal-
Enerġija tal-4 ta’ Frar 2011. Barra minn hekk, hija maħsuba biex tirrifletti wkoll il-prinċipju 
li l-effiċjenza enerġetika twassal għall-iffrankar tal-enerġija u mhux bil-maqlub.

Emenda 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 %, li 
jammonta għal konsum tal-enerġija 
primarja annwali ta’ 1474 Mtoe fl-2020, u 
sabiex titwitta t-triq għal iktar titjib fl-
effiċjenza enerġetika lil hinn minn dik id-
data.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-kwistjoni dwar kif għandhom jitkejlu l-effiċjenza enerġetika u l-progress li jsir biex 
tintlaħaq il-mira ta’ 20% kienet ilha waħda mill-punti problematiċi ewlenin, ikun ta’ 
għajnuna li jiġi ddikjarat b’mod espliċitu xi tfisser il-mira fl-Artikolu.

Emenda 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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’ mill-
inqas 20% u sabiex titwitta t-triq għal iktar 
titjib fl-effiċjenza enerġetika għall-2025, 
2030 u lil hinn.

Or. en

Emenda 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni 
għall-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika 
fi ħdan l-Unjoni sabiex ikun żgurat li sal-
2020 jintlaħaq 25% ta’ ffrankar tal-
enerġija primarja u sabiex titwitta t-triq 
għal iktar titjib fl-effiċjenza enerġetika lil 
hinn minn dik id-data.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika għandha tintroduċi mira vnkolanti għat-tnaqqis tal-
konsum tal-enerġija b’25% sal-2020 – f’konformità mal-Opinjoni ENVI 2010 dwar il-Pjan ta’ 
Azzjoni dwar l-Effiċjenza Enerġetika.

Emenda 52
Anja Weisgerber, 

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-mira tad-Direttiva għandha ssegwi l-formulazzjoni tal-konklużjonijiet adottati mill-kapijiet 
ta’ stat u ta’ gvern fil-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 2007.

Emenda 53
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hija tistabbilixxi regoli mfassla sabiex 
ineħħu l-ostakli fis-suq tal-enerġija u 
sabiex jegħlbu n-nuqqasijiet tas-swieq li 

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

jimpedixxu l-effiċjenza fil-provvista u fl-
użu tal-enerġija, u tipprovdi sabiex ikunu
stabbiliti miri nazzjonali indikattivi għall-
effiċjenza enerġetika għall-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti aħjar il-bażi legali u l-konklużjonijiet tal-Kunsill straordinarju tal-
Enerġija tal-4 ta’ Frar 2011.

Emenda 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, u tistabbilixxi miri 
nazzjonali vinkolanti għall-effiċjenza 
enerġetika għall-2020.

Or. en

Emenda 55
Theodoros Skylakakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

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 
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enerġetika għall-2020. 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.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ gwida għall-applikazzjoni tal-politika fl-oqsma fejn in-nuqqas tas-suq ikun 
enormi u mxerred u jikkawża kost ekonomiku, ambjentali u soċjali kbir.

Emenda 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Il-bini ta’ mertu arkitettoniku, storiku 
jew kulturali speċjali għandu jiġi eżentat 
mir-rekwiżiti minimi stabbiliti b’din id-
Direttiva minħabba l-karatteristiċi tekniċi 
u estetiċi partikolari tiegħu. Għalhekk l-
Istati Membri għandhom ikunu liberi li 
jiddeċiedu kull każ għalih, 
f’konsultazzjoni mal-esperti 
rappreżentattivi tal-wirt kulturali f’kull 
pajjiż, meta xi bini speċifiku ta’ din in-
natura jkun jeħtieġ din l-eżenzjoni.

Or. en

Emenda 57
Sabine Wils

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

2 a. “iffrankar tal-enerġija“ tfisser l-
ammont ta’ enerġija ffrankata 
ddeterminat billi jitkejjel u/jew jiġi stmat 
il-konsum qabel u wara l-
implimentazzjoni ta’ miżura waħda jew 
iżjed ta’ titjib fl-effiċjenza enerġetika, 
filwaqt li tiġi żgurata n-normalizzazzjoni 
tal-kundizzjonijiet esterni li jaffettwaw il-
konsum tal-enerġija;

Or. en

Emenda 58
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 'servizz tal-enerġija' tfisser il-benefiċċju 
fiżiku, l-utilità jew il-vantaġġ li jirriżulta 
minn kombinazzjoni ta’ enerġija ma’ 
teknoloġija jew azzjoni effiċjenti fl-użu tal-
enerġija li tista’ tinkludi l-operazzjonijiet, 
il-manutenzjoni u l-kontroll meħtieġ biex 
jitwassal is-servizz, li jkun imwassal fuq il-
bażi ta’ kuntratt u li f’ċirkustanzi normali 
wera li jwassal għal titjib fl-effiċjenza 
enerġetika u/jew għal iffrankar ta’ enerġija 
primarja li jista’ jiġi vverifikat u mkejjel 
jew stmat;

3. 'servizz tal-enerġija' tfisser il-benefiċċju 
fiżiku, l-utilità jew il-vantaġġ li jirriżulta 
minn kombinazzjoni ta’ enerġija ma’
sistemi tal-ġestjoni tal-enerġija u/jew
teknoloġija jew azzjoni effiċjenti fl-użu tal-
enerġija li tista’ tinkludi l-operazzjonijiet, 
il-manutenzjoni u l-kontroll meħtieġ biex 
jitwassal is-servizz, li jkun imwassal fuq il-
bażi ta’ kuntratt u li f’ċirkustanzi normali 
wera li jwassal għal titjib fl-effiċjenza 
enerġetika u/jew għal iffrankar ta’ enerġija 
finali li jista’ jiġi vverifikat u mkejjel jew 
stmat;

Or. en

Emenda 59
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 'korpi pubbliċi' tfisser kull awtorità 
kontraenti, kif iddefinit fid-
Direttiva 2004/18/KE;

4. 'korpi pubbliċi' tfisser kull awtorità 
kontraenti, kif iddefinit fid-
Direttiva 2004/18/KE u l-korpi li 
jipprovdu akkomodazzjoni bħala parti
minn servizz ta’ interess ġenerali, li huwa 
kkaratterizzat minn kera rregolata jew 
aċċess b’testijiet tal-mezzi għall-kerrejja;

Or. en

Emenda 60
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. ‘korpi pubbliċi’ tfisser kull awtorità 
kontraenti, kif iddefinit fid-
Direttiva 2004/18/KE;

4. ‘korpi pubbliċi’ tfisser kull awtorità 
kontraenti, kif iddefinit fid-
Direttiva 2004/18/KE, bl-eċċezzjoni tal-
kumpaniji komunali tad-djar;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji komunali tad-djar m’għandhomx ikunu soġġetti għall-obbligu tal-
immodernizzar. Dan iwassal għal tagħwiġ tal-kompetizzjoni b’detriment għall-kumpaniji 
pubbliċi tad-djar meta mqabbla mal-kompetituri purament privati fis-suq tad-djar. Il-
kumpaniji komunali tad-djar għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu huma stess dwar 
rinnovazzjonijiet ekonomikament fattibbli jekk ikollhom jiġu evitati żidiet fil-kera intollerabbli 
u problematiċi mil-lat soċjali għal min jikri djar komunali.

Emenda 61
Karl-Heinz Florenz

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



PE475.843v02-00 34/113 AM\882704MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 a. “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 
ta’ distribuzzjoni u li jinsabu fiż-żona 
moqdija mis-sistema magħluqa.

Or. en

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 62
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. 'fornitur ta’ servizz tal-enerġija' tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li twassal 
servizzi ta’ enerġija jew miżuri oħrajn għal 
titjib tal-effiċjenza enerġetika f’faċilità jew 
f’bini ta’ klijent aħħari;

11. ‘kumpanija (ESCo) ta’ servizz tal-
enerġija' tfisser persuna fiżika jew ġuridika 
li twassal servizzi ta’ enerġija jew miżuri 
oħrajn għal titjib tal-effiċjenza enerġetika 
f’faċilità jew f’bini ta’ klijent aħħari;

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu ”ESCo” huwa nomenklatura aċċettata fis-suq u tintuża minn dawk li joffru s-
servizzi, il-klijenti, dawk li jfasslu l-politika u minn partijiet interessati oħra. L-użu tiegħu 
jiżgura wkoll il-konsistenza mad-Direttiva u mal-leġiżlazzjoni l-oħra tal-UE. Jekk jintuża 
terminu ieħor jista’ jikkawża konfużjoni, u jkun miftuħ għal interpretazzjonijiet differenti u 
għal abbuż.
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Emenda 63
Peter Liese

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11 a. “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 ibiegħ 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.

Or. en

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 64
Sirpa Pietikäinen

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 awditu 
sistematiku ta’ kwalità għolja tal-grad tal-
investiment sabiex jinkiseb għarfien 
adegwat tal-prestazzjoni attwali tal-
enerġija ta’ faċilitajiet industrijali, proċessi 
u bini industrijali, jew ta’ servizz privat 
jew pubbliku. L-awditu jidentifika u 
jikkwantifika l-iffrankar kosteffettiv, u
jagħmel rakkomandazzjonijiet għat-
twettiq ta’ dan l-iffrankar u t-titjib fil-
prestazzjoni tal-enerġija. Il-bażi ta’ dawn 
il-kalkoli għandha tkun l-ispejjeż u l-
benefiċċji taċ-ċiklu tal-ħajja, filwaqt li 
jqisu wkoll l-elementi varjabbli bħall-
imġiba tal-utent jew l-okkupant. Dan 
jipprovdi livell għoli ta’ ċertezza dwar l-
ispejjeż tal-proġett u l-iffrankar u r-riskji 
mistennija lill-proprjetarji u l-maniġers 
tal-faċilitajiet u l-bini, lill-utilitajiet, lill-
kumpaniji tas-servizzi enerġetiċi u lill-
investituri.

Or. en

Emenda 65
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

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;
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Or. en

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 66
Oreste Rossi

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 ta’ miżura għal 
titjib tal-effiċjenza enerġetika, fejn il-ħlas 
għall-investimenti li sar mill-fornitur ikun 
b’relazzjoni għal-livell garantit ta’ titjib 
tal-effiċjenza enerġetika miftiehem 
kuntrattwalment jew għal kriterju ieħor 
miftiehem ta’ prestazzjoni tal-enerġija, 
bħal iffrankar finanzjarju jew l-iffrankar 
ta’ kilowatts fis-siegħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-garanzija li joffru meta jikkummerċjalizzaw u jbiegħu l-kuntratti tal-prestazzjoni tal-
enerġija hija parti importanti mir-relazzjoni tal-ESCo mal-klijent. Barra minn hekk, l-
iffrankar garantit mhuwiex biss finanzjarju imma jinkludi wkoll il-kilowatts fis-siegħa.

Emenda 67
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. 'kuntratt għall-prestazzjoni tal-enerġija' 13. 'kuntratt għall-prestazzjoni tal-enerġija' 
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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;

tfisser arranġament kuntrattwali bejn il-
benefiċjarju u l-fornitur (normalment l-
ESCO) 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.

Or. en

Emenda 68
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 - punt 24a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

´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;

Or. en

Emenda 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26. 'tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti' 
tfisser sistema ta’ tisħin jew ta’ tkessiħ 
distrettwali li tuża mill-inqas 50 % ta’ 
sħana rinnovabbli, mormija jew koġenerata 
jew kombinazzjoni ta’ dawn, u li għandha 
fattur tal-enerġija primarja, kif imsemmi 

26. 'tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti' 
tfisser sistema ta’ tisħin jew ta’ tkessiħ 
distrettwali li tuża mill-inqas 50 % ta’ 
sħana rinnovabbli, mormija jew koġenerata 
jew kombinazzjoni ta’ dawn, jew li 
għandha fattur tal-enerġija primarja, kif 
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fid-Direttiva 2010/31/UE, ta’ mill-inqas 
0.8;

imsemmi fid-Direttiva 2010/31/UE, ta’ 
mill-inqas 0.8;

Or. pl

Emenda 70
Bas Eickhout

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27 a. “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.

Or. en

Emenda 71
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“programm ta’ reazzjoni għad-domanda” 
tfisser applikazzjoni tal-ICT li tippermetti 
lill-konsumaturi tal-enerġija li jaġġustaw 
id-domanda tagħhom tal-elettriku għall-
varjazzjonijiet fil-prezz u fil-provvista;

Or. en

Emenda 72
Sirpa Pietikäinen

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



PE475.843v02-00 40/113 AM\882704MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27 a. (ġdid) “Rinnovazzjoni profonda” 
tfisser rinnovazzjoni komprensiva tal-
enerġija ta’ bini jew grupp ta’ bini, li 
ttejjeb il-prestazzjoni tal-enerġija mill-
inqas b’75% meta mqabbla mal-livelli ta’ 
qabel ir-rinnovazzjoni.

Or. en

Emenda 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 nazzjonali assolut tiegħu ta’ konsum 
tal-enerġija primarja fl-2020 huwa mill-
inqas taħt il-mira tiegħu kif stabbilit fl-
Anness -1. Dawn il-miri nazzjonali 
obbligatorji huma konsistenti mal-mira 
tal-Unjoni ta’ mill-inqas 20% iffrankar tal-
enerġija kif imsemmi fl-Artikolu 1 li 
jillimita l-konsum tal-enerġija primarja 
tal-UE għal massimu ta’ 1353,50 Mtoe fl-
2020, li jirrappreżenta 80% tal-konsum 
tal-enerġija fl-2007.

Or. en

Emenda 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1
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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. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ jew 
enerġija finali jew 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. Il-miżuri 
li jnaqqsu l-gassijiet serra u jżidu l-użu 
tal-enerġija rinnovabbli għandhom jiġu 
kkunsidrati wkoll.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-enerġija primarja bħala indikatur tal-iffrankar tal-enerġija huwa problematiku u 
jmur kontra l-miri tal-enerġija rinnovabbli tal-UE. Fi Stati Membri li qed iżidu l-użu, 
pereżempju tal-bijoenerġija, il-konsum tal-enerġija primarja jista’ jiżdied minħabba li l-
bijoenerġija għandha kontenut tal-enerġija aktar baxx mill-karburanti fossili.

Emenda 75
Holger Krahmer

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 

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika. 
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 
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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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attenzjoni għandha tkun fuq l-effiċjenza enerġetika iktar milli sempliċiment fuq l-iffrankar 
reali u li t-tkabbir ikun possibbli fl-ekonomija tal-UE sakemm it-tkabbir huwa bbażat fuq 
negozji effiċjenti ferm.

Emenda 76
Oreste Rossi

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. L-Istati Membri għandhom jiffissaw
mira nazzjonali indikattiva għall-effiċjenza 
enerġetika ta’ konsum tal-enerġija primarja 
fl-2020. Meta jistabbilixxu dawn il-miri, 
huma għandhom jikkunsidraw il-mira 
ewlenija tal-effiċjenza enerġetika tal-
Unjoni ta’ 20% sal-2020, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali
tal-effiċjenza enerġetika 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. Meta jistabbilixxu l-miri 
nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika, l-
Istati Membri jistgħu jqisu ċ-ċirkostanzi 
nazzjonali li jaffettwaw il-konsum tal-
enerġija primarja: it-tibdil fl-
importazzjoni u l-esportazzjoni tal-
enerġija, l-iżvilupp tal-użu tal-enerġija 
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tal-bijomassa kif ukoll l-enerġija mir-riħ 
u dik solari, u l-ġbir u l-ħażna tad-
dijossidu tal-karbonju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti aħjar il-bażi legali u l-konklużjonijiet tal-Kunsill straordinarju tal-
Enerġija tal-4 ta’ Frar 2011. Barra minn hekk, timmira li tirrifletti wkoll il-prinċipju li l-
effiċjenza enerġetika twassal għall-iffrankar tal-enerġija u mhux bil-maqlub.

Emenda 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
mira nazzjonali vinkolanti għall-effiċjenza 
enerġetika espressa bħala livell assolut ta’ 
konsum tal-enerġija primarja fl-2020. 
Dawn il-miri għandhom jiġu stabbiliti 
skont il-metodoloġija stabbilita fl-Anness
Ia (ġdid).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diġà huwa ċar li l-mira ta’ 20% mhux se tintlaħaq abbażi tal-miri nazzjonali indikattivi li 
ntgħażlu mill-Istati Membri nfushom. Li nistennew sal-2014 biex dan jiġi kkonfermat ifisser 
biss iktar telf ta’ żmien. Il-metodoloġija Ewropea dwar il-mod kif għandhom jiġu stabbiliti l-
miri nazzjonali għandha tiġi stipulata fid-Direttiva sabiex ikun garantit li t-total tagħhom 
iwassal għal 20%, u għalhekk biex ikunu jistgħu jiġu stabbiliti miri vinkolanti mill-ewwel 
mad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva.
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Emenda 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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. Din id-Direttiva tistabbilixxi miri 
nazzjonali vinkolanti għall-effiċjenza 
enerġetika espressi bħala livell assolut ta’ 
konsum tal-enerġija primarja għas-snin 
2020, 2025 u 2030. Kif stabbilit fl-Anness
I dawn il-miri nazzjonali għandhom 
jiżguraw li tiġi ssodisfata l-mira tal-Unjoni 
għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20% sal-2020 
u lil hinn.

Or. en

Emenda 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Dawn il-miri 
flimkien għandhom jippermettu li l-UE 
tnaqqas il-konsum tagħha tal-enerġija 
primarja b’25% sal-2020.



AM\882704MT.doc 45/113 PE475.843v02-00

MT

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika għandha tintroduċi mira vinkolanti għat-tnaqqis 
tal-konsum tal-enerġija b’25% sal-2020 – f’konformità mal-Opinjoni ENVI 2010 dwar il-Pjan 
ta’ Azzjoni dwar l-Effiċjenza Enerġetika.

Emenda 80
Richard Seeber, Peter Liese

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. Sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Ġunju 
2013, l-Istati Membri għandhom jaqblu 
fuq miri nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika, abbażi tal-proposta tal-
Kummissjoni, li tqis il-metodoloġija kif 
stabbilita fl-Anness Ia sabiex tiġi żgurata 
l-kisba tal-mira tal-Unjoni ta’ 20% 
iffrankar ta’ enerġija primarja sal-2020, li 
teħtieġ tnaqqis fil-konsum mill-UE tal-
enerġija primarja ta’ 368 Mtoe fl-2020. Il-
miri nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġu espressi 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.
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Or. en

Emenda 81
Richard Seeber, Peter Liese

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-politiki u l-miżuri jiġu implimentati 
biex jintlaħqu l-miri nazzjonali tal-
effiċjenza enerġetika stabbiliti skont il-
Paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

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).

imħassar

Or. en

Emenda 83
Richard Seeber, Peter Liese
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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).

imħassar

Or. en

Emenda 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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. L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
miżuri biex jiżguraw li l-konsum tagħhom 
tal-enerġija primarja jkun daqs jew taħt il-
perkors lineari annwali għall-mira tal-
2020 fl-Anness -1.

Or. en

Emenda 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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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 jew mhux aktar 
tard miż-żmien meta l-istatistika affidabbli 
u aġġornata tkun disponibbli, 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).

Or. fi

Ġustifikazzjoni

L-istatistika tal-Eurostat tiġi prodotta b’dewmien ta’ bejn sentejn u tliet snin u għalhekk, sal-
2014 mhux se tkun aġġornata b’mod suffiċjenti biex jitkejjel l-impatt tad-direttiva tal-
effiċjenza enerġetika fir-rigward tal-użu tal-enerġija.

Emenda 86
Holger Krahmer

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 tivvaluta jekk huwiex probabbli li 
l-Unjoni se tilħaq il-mira tagħha għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % fl-
2020, filwaqt li tikkunsidra s-somma tal-
miri nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 u 
l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-iffrankar annwali previst ta’ 368 Mtoe fl-effiċjenza enerġetika mhux se jkun il-mira 
adegwata kemm fil-każ ta’ tkabbir inqas kif ukoll iżjed milli ġie stmat issa għall-ekonomija 
tal-UE. L-adattament matul is-snin huwa meħtieġ sabiex il-mira u l-miżuri tal-politika 
rilevanti jiġu ssimplifikati.

Emenda 87
Oreste Rossi

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 tivvaluta jekk l-Unjoni hijiex fit-
triq it-tajba biex tilħaq il-mira ewlenija ta’ 
20% tal-effiċjenza enerġetika 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-
valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(7).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti aħjar il-bażi legali u l-konklużjonijiet tal-Kunsill straordinarju tal-
Enerġija tal-4 ta’ Frar 2011. Barra minn hekk, hija maħsuba biex tirrifletti wkoll il-prinċipju 
li l-effiċjenza enerġetika twassal għall-iffrankar tal-enerġija u mhux bil-maqlub.

Emenda 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

2. L-Istati Membri huma marbuta li 
jwettqu l-obbligi tagħhom dwar iffrankar 
tal-enerġija kif stipulat fl-Anness I 
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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).

permezz tal-implimentazzjoni tal-miżuri 
preskritti minn din id-direttiva, imma 
wkoll permezz ta’ miżuri nazzjonali, 
reġjonali u lokali.

Or. en

Emenda 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 tivvaluta jekk huwiex probabbli li 
l-Unjoni se tilħaq il-mira tagħha għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % sal-
2020.

Or. pl

Emenda 90
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi, permezz tal-atti 
ddelegati skont l-Artikolu 18, 
metodoloġija komuni u kosteffettiva 
għall-monitoraġġ u l-ivverifikar tal-
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iffrankar tal-enerġija, li għandha 
tippermetti li jiġu kwantifikati l-isforzi tal-
Istati Membri fuq bażi ekwivalenti billi 
tfassal fuq l-indikaturi tal-istatistika 
disponibbli.

Or. en

Emenda 91
Bas Eickhout

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a – Rinnovazzjoni tal-Istokk tal-
Bini
1. L-Istati Membri għandhom jimmiraw li 
jnaqqsu, sal-31 ta’ Diċembru 2050, il-
konsum tal-enerġija tal-istokk attwali tal-
bini bi 80% meta mqabbel mal-livelli tal-
2010.
2. Bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 9 tad-Direttiva
2010/31/UE, u mingħajr ħsara għall-
paragrafu 1 tiegħu, l-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw programmi u 
politiki biex jirrinovaw l-istokk attwali tal-
bini sabiex jilħqu l-għan tal-paragrafu 1.
Il-programmi għandhom jinkludu miri ta’ 
rinnovazzjoni profonda għall-2020, 2030 
u 2040 ddifferenzjati skont il-kategorija 
tal-bini.
L-Istati Membri għandhom iwettqu dawn 
il-programmi pubbliċi sal-1 ta’ Jannar 
2014.

Or. en

Emenda 92
Judith A. Merkies
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a – Stokk tal-bini
1. L-Istati Membri għandhom jimmiraw li 
jnaqqsu l-użu tal-enerġija fl-istokk tal-
bini tagħhom bi 80% sal-2050.
2. Sa Jannar 2013, l-Istati Membri
għandhom jiżviluppaw pjanijiet 
direzzjonali nazzjonali dwar kif għandha 
tintlaħaq il-mira msemmija fil-paragrafu
1. Dawn għandhom jinkludu mill-inqas:
(a) miri intermedjarji dwar it-tnaqqis tal-
użu tal-enerġija fl-istokk tal-bini sal-2020, 
2030 u 2040,
(b) l-istrateġiji u l-miżuri dwar il-mod kif 
għandhom jintlaħqu l-miri kif imsemmija 
fil-paragrafu 2a.
(c) l-istrateġiji u l-miżuri dwar il-mod kif 
il-kerrejja għandhom jiġu appoġġjati u 
jkollhom kontroll fuq il-konsum tal-
enerġija tagħhom u l-mod kif jiġi żgurat li 
l-benefiċċji tal-miżuri tal-effiċjenza 
enerġetika jaqbżu l-ispejjeż
(d) l-istrateġiji u l-miżuri dwar il-mod kif 
għandha tiġi indirizzata l-effiċjenza 
enerġetika fl-akkomodazzjoni soċjali

Or. en

Emenda 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a – Stokk tal-bini
1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
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strateġiji nazzjonali sabiex inaqqsu l-
konsum tal-enerġija tal-istokk nazzjonali 
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 b’60% meta 
mqabbel mal-livelli tal-2010 sal-31 ta’ 
Diċembru 2040.
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu strateġiji nazzjonali komprensivi sabiex inaqqsu l-
konsum tal-enerġija tal-istokk tal-bini attwali b’perspettiva fuq perjodu ta’ żmien twil.

Emenda 94
Kriton Arsenis

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a – Stokk tal-bini
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1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
strateġiji nazzjonali sabiex inaqqsu l-
konsum tal-enerġija tal-istokk nazzjonali 
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 b’60% meta 
mqabbel mal-livelli tal-2010 sal-31 ta’ 
Diċembru 2040.
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.

Or. en

Emenda 95
Richard Seeber

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 

imħassar



AM\882704MT.doc 55/113 PE475.843v02-00

MT

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 
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.

Or. en

Emenda 96
Bas Eickhout

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 
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.

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 jew okkupata 
minnhom, soġġett għal rinnovazzjoni 
profonda kull sena. Ir-rata ta’ 3 %
għandha tkun ikkalkolata fuq l-erja totali 
tal-art tal-bini li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat jew 
okkupata minnhom 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.

Or. en
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Emenda 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
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.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
mill-1 ta’ Jannar 2014, is-settur pubbliku 
f’kull pajjiż għandu jimplimenta b’mod 
sistematiku miżuri kosteffettivi u 
f’ċirkustanzi oħra, miżuri tajba għall-
iffrankar tal-enerġija u l-effiċjenza 
enerġetika. Dan jista’ jsir skont il-
programmi jew il-ftehimiet nazzjonali 
għall-promozzjoni tal-awditi tal-enerġija 
tal-bini li jkunu l-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi jew ta’ attivitajiet oħra jew ta’ 
miżuri ta’ rinnovazzjoni oħra li 
għandhom jitwettqu abbażi ta’ tali awditi. 
Il-miżuri kosteffettivi jistgħu jinkludu, 
pereżempju, il-promozzjoni ta’ sistemi ta’
monitoraġġ tal-konsum jew sistemi ta’ 
titjib fil-ġestjoni tal-enerġija u l-effiċjenza 
tal-ispazju. 

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva tal-effiċjenza enerġetika għandha tinkoraġġixxi wkoll il-kosteffikaċja. Il-finanzi 
pubbliċi tal-Istati Membri ma jistgħux ilaħħqu ma’ rinnovazzjoni mhux meħtieġa u mhux 
ekonomikament vijabbli f’termini ta’ spejjeż. Rinnovazzjoni fuq medda usa’ għal skopijiet tal-
effiċjenza enerġetika għandha tkun marbuta mal-bidliet ta’ rutina mwettqa matul il-ħajja ta’ 
bini.

Emenda 98
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1
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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 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.

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 1%
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 fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 500 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.

Or. en

Emenda 99
Linda McAvan

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 fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 

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 jew okkupata 
minnhom 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 fuq l-erja totali 
tal-art tal-bini li jkollu erja totali ta' iktar 
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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.

minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li tkun il-
proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat jew okkupata minnu
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’għadd ta’ pajjiżi, l-korpi pubbliċi jikru bini fit-tul mingħand is-settur privat.

Emenda 100
Holger Krahmer

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 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.

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, 
sakemm jiġi żgurat il-finanzjament 
suffiċjenti. Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun 
ikkalkolata 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.

Or. en
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Emenda 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 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.

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 fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 500m2, u, wara d-9 ta’ Lulju 
2015, 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.

Or. pl

Emenda 102
Sirpa Pietikäinen

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 

1. 1. Sabiex tintlaħaq il-mira fit-tul 
imsemmija fl-Artikolu 3a (ġdid) u 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2010/31 /UE, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw pjanijiet
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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 
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.

direzzjonali nazzjonali speċifiċi għar-
rinnovazzjoni tal-bini li jkun il-proprjetà
tal-korpi pubbliċi jew okkupat minnhom. 
Dawn il-pjanijiet direzzjonali 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.

Bħala parti minn dawn il-pjanijiet, il-bini 
kollu li jkun il-proprjetà tal-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, jew okkupat 
minnhom, li – mill-1 ta’ Jannar 2014 –
ikun soġġett għal xogħolijiet perjodiċi ta’ 
modernizzazzjoni (pereżempju, minħabba 
l-età, il-kwalità ħażina jew il-prestazzjoni 
ħażina) ukoll se jkun soġġett għar-
rinnovazzjoni enerġetika li twassal għat-
tnaqqis fil-konsum tal-enerġija msemmi 
hawn fuq.
2. Filwaqt li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li r-rinnovazzjonijiet 
profondi jitwettqu kull meta jkun 
teknikament fattibbli, billi l-ewwel jibdew 
bil-bini bl-agħar prestazzjoni, u jkopru l-
miżuri kollha ekonomikament 
ġustifikabbli. Dawn ir-rinnovazzjonijiet 
għandhom jitwettqu b’rata u bi profondità 
li jwasslu għal titjib stmat fil-prestazzjoni 
kumulattiva annwali tal-enerġija ta’ mill-
inqas 3.5% bħala medja fis-sena għall-
istokk tal-bini pubbliku kollu sal-2030, u 
lil hinn.

Or. en

Emenda 103
Anja Weisgerber
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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 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.

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 2 %
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’ 2 % għandha tkun ikkalkolata 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.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-erja 
totali ta’ art utilizzabbli tal-binjiet pubbliċi 
li fil-każ tagħhom ir-rekwiżiti minimi 
nazzjonali ma jkunux kost-effettivi matul 
iċ-ċiklu skont kif stmat tal-ħajja 
ekonomika tagħhom, kif stipulat fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE, ma 
tiġix inkluża fil-kwota ta’ rinnovazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni, l-obbligu ta’ rinnovazzjoni “ma jwassalx 
għal rata għolja ħafna ta’ frankar tal-enerġija” (p. 4 tas-Sommarju Eżekuttiv tal-Valutazzjoni 
tal-Impatt mill-Kummissjoni). Min-naħa l-oħra, però, jinħolqu piżjiet finanzjarji sostanzjali 
fuq il-baġits pubbliċi. L-obbligu ta’ rinnovazzjoni jista’ jwassal għal rinnovazzjonijiet 
obbligatorji ekoloġikament u ekonomikament dubjużi li jistgħu jqiegħdu f’periklu l-mira 
Ewropea għall-iffrankar peress li jnaqqsu r-riżorsi finanzjarji disponibbli għal oqsma oħra.
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Emenda 104
Vladko Todorov Panayotov

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 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.

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 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.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għall-implimentazzjoni tal-miżuri li 
jikkonċernaw l-pakket finanzjarju għall-
bini, it-tagħmir tal-bini, l-operat u l-
manutenzjoni u l-imġiba tal-konsumaturi. 
Dan għandu jinkludi l-konnessjoni man-
netwerks effiċjenti tat-tisħin tad-distrett 
meta jkun teknikament u ekonomikament 
fattibbli (għall-bini li jkun qed jiġi 
rinnovat u meta l-installazzjonijiet tat-
tisħin ikunu jeħtieġu riadattament).

Or. en

Emenda 105
Frédérique Ries
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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 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.

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 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.
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’emmissjonijiet baxxi.

Or. en

Emenda 106
Frédérique Ries

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.(a) Fejn il-miżuri tal-effiċjenza 
enerġetika jikkonċernaw il-bini pubbliku 
bħaċ-ċentri tal-kura ta’ matul il-jum, il-
kindergartens jew l-iskejjel għandha ssir 
valutazzjoni tal-impatt fuq is-saħħa.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tfal huma sensittivi b’mod speċjali għall-effetti perikolużi potenzjali tan-nuqqas ta’ kwalità 
tal-arja ta’ ġewwa. Fir-rigward tal-miżuri tal-effiċjenza enerġetika f’bini pubbliku fejn 
iqattgħu l-ħin tagħhom, għandha titwettaq b’mod obbligatorju valutazzjoni tal-impatt fuq is-
saħħa sabiex jiġu vvalutati r-riskji potenzjali u tittieħed deċiżjoni dwar il-miżuri li jżommu 
bilanċ bejn l-effiċjenza enerġetika u l-ħtiġijiet tal-kwalità tal-arja ta’ ġewwa.

Emenda 107
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma jistabbilixxux jew ma japplikawx ir-
rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1 għall-
bini uffiċjalment protett bħala parti minn 
ambjent speċifikat, jew minħabba l-mertu 
arkitettoniku jew storiku speċjali tiegħu, 
dan safejn il-konformità ma’ ċertu 
rekwiżiti minimi dwar il-prestazzjoni tal-
enerġija tkun se tbiddel b’mod 
inaċċettabbli n-natura tad-dehra tiegħu.

Or. en

Emenda 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
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-

imħassar
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sentejn preċedenti jew fis-snin ta' qabel.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Jekk il-perċentwal tar-rinnovazzjoni obbligatorja jitneħħa mill-paragrafu 1 tal-Artikolu 4, il-
paragrafu 2 ikun żejjed.

Emenda 109
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
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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.

rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħallikieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
u/jew fis-snin sussegwenti.

Or. pl

Emenda 111
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
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.

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kwota ta’ rinnovazzjoni annwali kostanti hija inflessibbli u mhix realistika. Il-korpi pubbliċi 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li jqassmu r-rinnovazzjonijiet fuq perjodu ta’ aktar snin 
sabiex il-kwota ta’ rinnovazzjoni tintlaħaq bħala medja ta’ dan il-perjodu.

Emenda 112
Richard Seeber

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 

imħassar
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proprjetà tal-korpi pubbliċi tagħhom fejn 
jindikaw:
(a) l-erja tal-art f’ m2; u
(b) il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ kull 
bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 113
Bas Eickhout

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 
okkupat minnhom fejn jindikaw:

Or. en

Emenda 114
Oreste Rossi

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 

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

jistabbilixxu u jagħmlu pubblikament 
disponibbli inventarju tal-bini li jkun 
proprjetà tal-korpi pubbliċi tagħhom bl-
erja totali ta’ art utilizzabbli kif imsemmi 
fil-paragrafu 1 li jkun fih din id-dejta li 
ġejja:

Or. en

Emenda 115
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-erja tal-art f’ m2; u imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 116
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-erja tal-art f’ m2; u (a) l-erja tal-art utilizzabbli f’ m2;

Or. en
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Emenda 117
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ kull 
bini.

imħassar

Or. en

Emenda 118
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ kull bini. (b) il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ kull bini; 
u

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 119
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) l-użu tal-ESCos u l-kuntratti għall-
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prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en

Emenda 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, il-ġbir ta’ dawn l-inventarji 
m’għandu japplika għal bini li huwa
importanti għas-sigurtà nazzjonali jew, 
pereżempju, għal bini li jkun il-proprjetà 
tal-forzi armati.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ sigurtà nazzjonali, huwa importanti li l-bini li jkun il-proprjetà, ngħidu 
aħna, tal-forzi armati jiġi eskluż mill-ambitu tal-inventarji.

Emenda 121
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Bħala approċċ alternattiv għall-
paragrafi 1 u 2, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri oħra biex jiksbu titjib 
annwali ekwivalenti fil-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini li jkun il-proprjetà tal-
korpi pubbliċi tagħhom kif mitlub fil-
paragrafu 1. L-Istati Membri jistgħu 
jipprijoritizzaw ir-rinnovazzjoni tal-bini li 
jkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi 
tagħhom, abbażi tal-iktar titjib kosteffettiv
fil-prestazzjoni tal-enerġija tal-istokk tal-
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bini tagħhom. Għall-finijiet ta’ dan l-
approċċ alternattiv, jistgħu jistmaw l-
iffrankar tal-enerġija li għandu jirriżulta 
mill-paragrafi 1 u 2 billi jużaw valuri 
standard xierqa għall-konsum tal-enerġija 
ta’ bini qabel u wara r-rinnovazzjoni.
L-Istati Membri li jagħżlu l-approċċ 
alternattiv għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni, sa mhux iktar tard mill-1 
ta’ Jannar 2014, bil-miżuri alternattivi li 
huma jippjanaw li jadottaw u juru kif se 
jiksbu titjib ekwivalenti fil-prestazzjoni 
tal-enerġija tal-bini li jkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom.

Or. en

Emenda 122
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-korpi pubbliċi sabiex:

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korpi pubbliċi:

Or. en

Emenda 123
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt b

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 
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xieraq ir-riskji għas-saħħa u l-miżuri ta’ 
benefiċċju.

Or. en

Emenda 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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-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.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Il-materjali tal-bini huma wkoll fattur deċiżiv inkwantu proporzjon sostanzjali dejjem jikber 
tal-konsum totali tal-enerġija li jammonta mill-bini jinħoloq fl-istadju tal-kostruzzjoni. Il-
promozzjoni tal-użu tal-materjali tal-bini b’livell baxx ta’ emissjoni u li ma jagħmlux ħsara 
lill-ambjent, bħall-injam, tnaqqas il-piż ambjentali li jirriżulta mill-kostruzzjoni.

Emenda 125
Vladko Todorov Panayotov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 126
Rolandas Paksas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a)(c) il-kontenut u l-qafas ta’ dawn il-
pjanijiet għandhom jiġu definiti fil-livell 
nazzjonali u żviluppati u adottati fil-livelli 
reġjonali u lokali, adattati għall-
ispeċifiċitajiet tal-korpi pubbliċi;

Or. en

Emenda 127
Frédérique Ries

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) (c) l-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp tal-kriterji għall-
bini b’effiċjenza enerġetika u li jkunu ta’ 
ġid għas-saħħa, listi ta’ kontroll, 
kampanji ta’ informazzjoni u l-iskambju 
tal-prattika tajba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tal-kriterji, il-listi ta’ kontroll u l-iskambju tal-prattika tajba għandhom jiġu 
ffaċilitati sabiex jiġi stabbilit bini jkun kemm b’effiċjenza enerġetika kif ukoll ta’ ġid għas-
saħħa.
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Emenda 128
Rolandas Paksas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b b) il-pjanijiet tal-effiċjenza enerġetika 
adottati mill-korpi pubbliċi reġjonali u 
lokali għandhom ikunu legalment
vinkolanti.

Or. en

Emenda 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a (ġdid) L-Istati Membri għandhom 
ifasslu pjanijiet direzzjonali nazzjonali 
sabiex jipprovdu dettalji dwar l-istrateġiji 
nazzjonali għat-tnaqqis fil-livell ta’ 
emmissjonijiet tal-karbonju tal-istokk tal-
bini bi 80% fl-2050 meta mqabbel mal-
livelli tal-1990. Dawn il-pjanijiet
direzzjonali nazzjonali għandhom jiġu 
adottati sal-1 ta’ Jannar 2014 (għall-bini 
pubbliku), sal-1 ta’ Jannar 2015 (għall-
bini kummerċjali), u sal-1 ta’ Jannar
2017 (għall-bini privat), u għandhom 
jistabbilixxu wkoll il-miri intermedjarji 
għall-konsum medju tal-enerġija tal-
istokk tal-bini sal-2020, 2030, u 2040.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istokk tal-bini privat għandu jiġi indirizzat ukoll b’din id-Direttiva, imma mhux fil-forma 
ta’ mira riġida f’termini assoluti. L-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi jkunu flessibbli 
biex jilħqu din il-mira.
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Emenda 130
Theodoros Skylakakis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kull azzjoni prevista mill-Artikolu 4 
għandha tkun akkumpanjata minn studju 
tal-inġinerija ekonomika li juri r-riżultati 
ekonomiċi tal-investiment, 
b’kunsiderazzjoni għall-użu attwali u l-użi 
futuri possibbli tal-binja pubblika 
inkwistjoni.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Matul perjodu ta’ awsterità għall-baġits pubbliċi kollha, id-deċiżjonijiet għandhom ikunu 
ambjentalment u ekonomikament razzjonali, u m’għandhomx ikun hemm każijiet li fihom ċerti 
kumpaniji jiksbu vantaġġi monopolistiċi mingħajr ma dan joffri benefiċċju addizzjonali mil-
lat tal-interess pubbliku.

Emenda 131
Oreste Rossi

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 jiżguraw li l-
korpi pubbliċi jixtru biss prodotti, servizzi 
u bini bi prestazzjoni għolja fl-effiċjenza 
enerġetika, billi jqisu l-kosteffikaċja, il-
fattibbiltà ekonomika u l-adegwatezza 
teknika, kif ukoll kompetizzjoni 
suffiċjenti, kif imsemmi fl-Anness III.

Or. en
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Emenda 132
Holger Krahmer

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 jiżguraw li l-
korpi pubbliċi jixtru biss prodotti, servizzi 
u bini bi prestazzjoni għolja fl-effiċjenza 
enerġetika b’mod kosteffettiv, kif imsemmi 
fl-Anness III.

Or. en

Emenda 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

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 jiżguraw li l-
korpi pubbliċi jixtru biss prodotti, servizzi 
u bini bi prestazzjoni għolja fl-effiċjenza 
enerġetika, kif imsemmi fl-Anness III.
F’dan il-kuntest, il-korpi pubbliċi 
għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni l-
kosteffikaċja, il-fattibbiltà ekonomika u t-
tagħmir tekniku kif ukoll li il-fatt jkun 
hemm kompetizzjoni suffiċjenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-akkwist pubbliku għandu jkun jista’ jorjenta ruħu anke skont aspetti oħra barra l-effiċjenza 
enerġetika sabiex ikun jista’ jkun hemm ippeżar raġonevoli tal-kriterji tal-għażla fil-każijiet 
individwali.

Emenda 134
Vladko Todorov Panayotov
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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 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 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.

Or. en

Emenda 135
Richard Seeber

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 jinkoraġġixxu
li l-korpi pubbliċi jixtru biss prodotti, 
servizzi u bini bi prestazzjoni għolja fl-
effiċjenza enerġetika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ ġenerali fid-Direttiva għandu jinbidel. Billi l-Kummissjoni ma pproponietx miri 
vinkolanti imma minflok issuġġeriet sensiela ta’ miżuri vinkolanti, dan inaqqas il-flessibbiltà 
għall-Istati Membri mingħajr ma jiżgura li se tintlaħaq il-mira ġenerali ta’ 20%. Għalhekk, 
dan għandu jitreġġa’ lura sabiex tintlaħaq il-mira filwaqt li l-Istati Membri jingħataw il-
libertà li jagħżlu minn diversi miżuri mhux vinkolanti.
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Emenda 136
Theodoros Skylakakis

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 jiżguraw li l-
korpi pubbliċi jixtru biss prodotti, servizzi 
u bini bi prestazzjoni għolja fl-effiċjenza 
enerġetika, kif imsemmi fl-Anness III, bil-
kundizzjoni li l-ispejjeż addizzjonali li ġġib 
magħha xi xirja partikolari jikkostitwixxu 
deċiżjoni ekonomikament effiċjenti meta 
wieħed iqis l-effiċjenza ekonomika tax-
xirja mil-lat ta’ investiment u benefiċċju li 
jirriżulta mit-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Matul perjodu ta’ awsterità għall-baġits pubbliċi kollha, id-deċiżjonijiet għandhom ikunu 
ambjentalment u ekonomikament razzjonali, u m’għandhomx ikun hemm każijiet li fihom ċerti 
kumpaniji jiksbu vantaġġi monopolistiċi mingħajr ma dan joffri benefiċċju addizzjonali mil-
lat tal-interess pubbliku.

Emenda 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

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 jiżguraw li, sa 
fejn ikun possibbli, il-korpi pubbliċi jixtru 
biss prodotti, servizzi u bini bi prestazzjoni 
għolja fl-effiċjenza enerġetika, kif 
imsemmi fl-Anness IIII.

Or. fr
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Emenda 138
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 139
Bas Eickhout

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 jiffrankaw enerġija 
kumulattiva fl-użu finali ekwivalenti għal
mill-inqas 2 % tal-bejgħ tal-enerġija
annwali tagħhom, bil-volum, imqassma 
bħala medja fuq il-perjodu tal-iktar tliet 
snin reċenti għal dak l-Istat Membru. Dan 
l-ammont ta’ ffrankar tal-enerġija għandu 
jinkiseb mill-partijiet obbligati, fost il-
klijenti finali fl-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1
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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. L-iskema tista’ wkoll tieħu l-
forma ta’ skema alternattiva tal-effiċjenza 
enerġetika bbażata fuq ftehim, kif 
imsemmija fil-paragrafu 9, flimkien ma’
dawk li diġà qed jintużaw f’ħafna Stati 
Membri. Din l-iskema, jew skemi 
alternattivi kif imsemmija fil-paragrafu 9,
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, li 
għandha tiġi stabbilita minn kull Stat 
Membru skont il-punt ta’ tluq tal-
effiċjenza enerġetika tagħha, 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. L-Istati 
Membri jistgħu jissodisfaw l-obbligu tal-
iffrankar tal-enerġija, kollu jew parti 
minnu, permezz ta’ skema alternattiva tal-
effiċjenza enerġetika bbażata fuq ftehim, 
inkluż fejn ikunu kkonċernati direttament 
l-konsumaturi finali tal-enerġija.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Ħafna Stati Membri diġà għandhom skemi tal-effiċjenza enerġetika effettivi u li jaħdmu 
bbażati fuq ftehim. Id-direttiva dwar l-effiċjenza enerġetika għandha tippermetti dawn l-
iskemi ta’ suċċess aktar milli tobbliga lill-Istati Membri jistabbilixxu skemi ġodda. L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu l-miri tal-iffrankar annwali tagħhom, ibbażati fuq il-punti ta’ 
tluq tagħhom, fl-iskemi tal-effiċjenza enerġetika magħżula tagħhom bl-għan li jintlaħqu l-miri 
nazzjonali tagħhom imsemmija fl-Artikolu 3.

Emenda 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella
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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 kollha jew 
il-kumpanniji kollha tal-bejgħ tal-enerġija 
fil-livell tal-konsumatur li joperaw fit-
territorju ta' Stat Membru kull sena 
jiffrankaw enerġija bħala kwota tal-bejgħ 
tal-enerġija tagħhom, bil-volum, fis-sena 
preċedenti f'dak l-Istat Membru, bħala 
kontribuzzjoni għall-mira nazzjonali kif 
stabbilita skont l-Artikolu 3 ta’ din id-
Direttiva, billi titqies il-mira tal-Unjoni ta’ 
20% ta’ ffrankar tal-enerġija sal-2020. 
Dan l-ammont ta’ ffrankar tal-enerġija 
għandu jinkiseb mill-partijiet obbligati, fost 
il-klijenti finali fl-Istat Membru 
kkonċernat. Il-mira tal-iffrankar tal-
enerġija għandha tiġi introdotta b’mod 
gradwali u bil-livell tal-bidu ddifferenzjat 
fuq il-bażi nazzjonali sabiex jitqiesu bis-
sħiħ l-azzjonijiet bikrin u r-riżultati 
miksuba sa issa, inkluż il-miżuri tal-
effiċjenza diġà adottati fis-settur tal-
fjuwil.
Il-miżuri maħsuba għall-iffrankar fuq 
perjodu ta’ żmien twil jew il-programmi 
strutturati proposti mill-operaturi fis-
settur tal-effiċjenza enerġetika għandhom 
jiġu inkoraġġiti permezz ta’ inċentivi jew 
trattament fiskali speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity.  A “one fits all” 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
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and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Emenda 142
Holger Krahmer

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. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 3, l-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu skema waħda 
ta’ effiċjenza enerġetika. Din l-iskema 
għandha tiżgura li l-partijiet obbligati kull 
sena jiffrankaw enerġija fost il-klijenti 
finali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira nazzjonali proposta ta’ 1.5% ma teħux inkonsiderazzjoni ż-żidiet fl-effiċjenza 
enerġetika miksuba iktar kmieni f’xi Stati Membri (l-azzjonijiet bikrija).

Emenda 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

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 

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 
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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.

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. 
Dan l-ammont ta’ ffrankar tal-enerġija 
għandu jinkiseb mill-partijiet obbligati, fost 
il-klijenti finali fl-Istat Membru 
kkonċernat. L-Istati Membri għandhom 
japplikaw l-iskema fis-setturi kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza enerġetika tkun iktar kosteffikaċi jekk jiġi involut kull settur. Fil-każ tat-trasport, 
l-elettromobbiltà tista’ tikkontribwixxi ħafna għall-effiċjenza enerġetika.

Emenda 144
Oreste Rossi

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 kollha jew 
il-kumpanniji kollha tal-bejgħ tal-enerġija 
fil-livell tal-konsumatur li joperaw fit-
territorju ta' Stat Membru kull sena 
jiffrankaw enerġija bħala kwota tal-bejgħ 
tal-enerġija tagħhom, bil-volum, fis-sena 
preċedenti f'dak l-Istat Membru. Dan l-
ammont ta’ ffrankar tal-enerġija għandu 
jinkiseb mill-partijiet obbligati, fost il-
klijenti finali fl-Istat Membru kkonċernat.
Il-mira tal-iffrankar tal-enerġija għandha 
tiġi introdotta b’mod gradwali, bil-livell 
tal-bidu ddifferenzjat fuq il-bażi 
nazzjonali sabiex jitqiesu bis-sħiħ l-
azzjonijiet bikrin u r-riżultati miksuba sa 
issa, inkluż il-miżuri tal-effiċjenza diġà 
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adottati fis-settur tal-fjuwil.
Il-miżuri maħsuba għall-iffrankar fuq 
perjodu ta’ żmien twil jew il-programmi 
strutturati proposti mill-operaturi fis-
settur tal-effiċjenza enerġetika għandhom 
jiġu mħeġġa permezz ta’ inċentivi jew 
trattament fiskali speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda timmira li tintroduċi l-prinċipju tas-sussidjarjetà. L-approċċ ta’ “wieħed tajjeb 
għal kollox” mhux irrakkomandat fl-implimentazzjoni tal-miri ambizzjużi tal-effiċjenza 
enerġetika. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu mira nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika skont iċ-ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi (il-konsum tal-enerġija primarja, ix-
xenarju tal-enerġija eċċ.). L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-iktar miżuri xierqa 
sabiex jilħqu din il-mira. Id-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Fjuwil u l-ETS diġà jipprevedu miri 
stretti għall-effiċjenza tal-fjuwils.

Emenda 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

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 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. 
Dan l-ammont ta’ ffrankar tal-enerġija 
għandu jinkiseb mill-partijiet obbligati, fost 
il-klijenti finali fl-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en



AM\882704MT.doc 85/113 PE475.843v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

L-obbligu propost ta’ ffrankar annwali ta’ 1.5% għandu japplika għall-ekonomija kollha, u 
għalhekk għandu jkun inkluż is-settur tat-trasport li għandu potenzjal ta’ ffrankar 
ekonomikament sinifikanti imma li sa issa għadu ma ntużax.

Emenda 146
Miroslav Ouzký

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 kollha jew 
il-kumpanniji kollha tal-bejgħ tal-enerġija 
fil-livell tal-konsumatur li joperaw fit-
territorju ta' Stat Membru kull sena 
jiffrankaw enerġija stabbilita mill-Istat 
Membru bħala perċentwali 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 id-distributuri 
u l-klijenti finali. Dan l-iffrankar ta’ 
enerġija annwali għandu jwassal għall-
kisba tal-mira stabbilita fl-Artikolu 3(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi jistabbilixxu l-mira nazzjonali tagħhom stess li 
tinkludi l-isforzi tal-iffrankar ta’ qabel u dawk li jkunu għaddejjin, li jinkorporaw fatturi oħra 
sinifikanti interni (il-potenzjal tagħhom kemm fl-avvanz teknoloġiku kif ukoll fil-prestazzjoni 
ekonomika) u esterni (it-tkabbir ekonomiku u l-attivitajiet industrijali), minflok tiġi stabbilita 
mira waħda għall-iffrankar tajba għal kulħadd fil-livell tal-UE. B’dan il-mod tkun tista’ 
titwettaq il-mira ġenerali tad-Direttiva (l-Artikolu 3) u jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet 
nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika tagħhom.
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Emenda 147
Anja Weisgerber

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. L-Istati Membri huma obbligati 
jintroduċu sistemi ta’ inċentivi adattati 
għal żieda fl-effiċjenza enerġetika fost il-
konsumaturi aħħarija bil-għan li kull sena 
jiffrankaw enerġija ekwivalenti għal 1.5 % 
tal-bejgħ tal-enerġija, bil-volum, fis-sena 
preċedenti f’dak l-Istat Membru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw il-possibbiltà li jilħqu l-mira obbligatorja ta’ ffrankar 
tal-enerġija ta’ 1.5 % fost il-konsumaturi aħħarija anke permezz ta’ miżuri differenti mill-
iskemi nazzjonali ta’ obbligi ta’ effiċjenza enerġetika.

Emenda 148
Vladko Todorov Panayotov

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-

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-
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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.

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 u 
mibjugħa lill-installazzjonijiet tal-ETS. 
Dan l-ammont ta’ ffrankar tal-enerġija 
għandu jinkiseb mill-partijiet obbligati, fost 
il-klijenti finali fl-Istat Membru kkonċernat
jew permezz ta’ ffrankar ta’ enerġija 
primarja ekwivalenti fil-katina tal-
provvista.

Or. en

Emenda 149
Rolandas Paksas

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 jew jieħu miżuri oħra biex 
jikseb l-iffrankar tal-enerġija fost il-
klijenti finali. L-iskema tal-obbligu jew il-
miżuri l-oħra għandhom jiżguraw 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 jew xi parti oħra 
rilevanti li topera fit-territorju tal-Istat 
Membru jieħdu miżuri li jirrappreżentaw 
iffrankar tal-enerġija ekwivalenti 
[aġġustat għal snin medji u fatturi 
rilevanti oħra bħat-tkabbir ekonomiku] 
għal 4.5% tal-enerġija tagħhom imqassma 
jew tal-bejgħ tal-enerġija, bil-volum, fit-
tliet snin preċedenti f’dak l-Istat Membru.

L-Istati Membri jistgħu jinkludu miżuri 
fis-settur tat-trasport fl-iskemi nazzjonali 
tagħhom.
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Or. en

Emenda 150
Karl-Heinz Florenz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bejgħ jew id-distribuzzjonijiet tal-
prodotti tal-enerġija m’għandhomx 
jirriżultaw fl-obbligi tal-iffrankar tal-
enerġija tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, jekk
- jikkonsistu fi prodotti tal-enerġija 
inċidentali jew prodotti tal-enerġija li 
ġejjin mill-irkuprar tal-enerġija; jew
- jiġu distribwiti jew mibjugħa l-iktar lil 
siti proprji u dawk sussidjarji; jew
- jitwettqu f’“sistemi ta’ distribuzzjoni 
magħluqa”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-siti industrijali, kummerċjali jew b’servizzi komuni bħall-bini tal-istazzjon ferrovjarju, l-
ajruporti, l-isptarijiet jew ċertI siti tal-industrija jistgħu jinkludu sistemi ta’ distribuzzjoni 
magħluqa minħabba n-natura speċjalizzata tal-operazzjonijiet tagħhom. Il-funzjoni primarja 
hija l-użu tal-enerġija li tkun ġiet iggwadanjata mill-proċess industrijali u mhux mill-
provvista tal-enerġija nnifisha. Għalhekk huwa fl-interess tagħhom stess li jżidu l-effiċjenza 
tagħhom.

Emenda 151
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jesprimu l- 2. L-Istati Membri għandhom jesprimu l-
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ammont ta’ ffrankar tal-enerġija meħtieġ 
minn kull parti obbligata f’termini jew ta’ 
konsum tal-enerġija finali jew ta’ konsum 
tal-enerġija primarja. Il-metodu magħżul 
biex ikun espress l-ammont mitlub ta’ 
ffrankar tal-enerġija għandu jintuża wkoll 
sabiex ikun ikkalkolat l-iffrankar sostnut 
mill-partijiet obbligati. Għandhom 
japplikaw il-fatturi ta’ konverżjoni fl-
Anness IV.

ammont ta’ ffrankar tal-enerġija meħtieġ 
minn kull parti obbligata f’termini jew ta’ 
konsum tal-enerġija finali jew ta’ konsum 
tal-enerġija primarja. Il-metodu magħżul 
biex ikun espress l-ammont mitlub ta’ 
ffrankar tal-enerġija għandu jintuża wkoll 
sabiex ikun ikkalkolat l-iffrankar sostnut 
mill-partijiet obbligati. Għandhom 
japplikaw il-fatturi ta’ konverżjoni fl-
Anness IV. Fil-kalkolu tal-iffrankar tal-
enerġija għandha titqies il-bidla fit-tip ta’ 
fjuwil, bl-użu tal-linja gwida li għandhom 
jiġi adottati mill-Kummissjoni.
L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw 
lid-distributuri tal-enerġija jew il-
kumpaniji kollha tal-bejgħ tal-enerġija bl-
imnut involuti direttament jew permezz 
tal-impriżi konnessi fuq in-naħa tal-
provvista, biex jgħoddu l-iffrankar tal-
enerġija miksub fit-trasformazzjoni, it-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija 
mal-kisba tar-rekwiżit tal-paragrafu.

Or. en

Emenda 152
Linda McAvan, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-verifika proprja tal-iffrankar tal-enerġija hija kruċjali biex tiżgura li l-konsumaturi jirċievu 
trattament ġust u biex tipprovdi l-fiduċja li l-iffrankar previst fil-verità qed jinkiseb. Is-
sistema għandha tiżgura li l-iffrankar attribwit għal kull tip ta’ miżura (ex ante) huwa preċiż 
u bbażat fuq l-imġiba tal-konsumatur fil-ħajja reali u li l-monitoraġġ (ex post) tal-kampjuni 
tal-miżuri jitwettaq, b’verifika indipendenti. Din tal-aħħar hija partikolarment importanti
għall-miżuri li l-impatt tagħhom jiddependi fuq l-imġiba tal-konsumatur, bħall-apparat 
domestiku, il-bozoz jew l-insulazzjoni ta’ loft ‘li jiġi mmuntat mill-konsumatur’.

Emenda 153
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – parti introduttorja

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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm rekwiżit b’għan soċjali biex jiżgura li l-unitajiet domestiċi affettwati mill-
faqar enerġetiku jkunu fil-mira tal-iskemi.

Emenda 154
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – parti introduttorja

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:

Or. de
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Emenda 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – parti introduttorja

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 
huma mistednin:

Or. fr

Emenda 156
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 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. 
Dawn il-miżuri għandhom jiġu deċiżi 
f’konsultazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi se jkunu jistgħu jagħtu parir dwar liema miżuri huma l-iktar meħtieġa 
fl-akkomodazzjoni soċjali u fl-unitajiet domestiċi affettwati mill-faqar enerġetiku.

Emenda 157
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 jimponu 
huma, inkluż billi jeżiġu li proporzjon tal-
miżuri jiġu implimentati fi djar bi dħul 
baxx jew fl-akkomodazzjoni soċjali;

Or. de

Emenda 158
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a a(ġdid) Fl-iskema tal-obbligu tal-
effiċjenza enerġetika, l-Istati Membri 
jistgħu:

Or. en

Emenda 159
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 
kollha tas-suq, u jkollu l-għan li 
jimminimizza l-ispejjeż taċ-ċertifikazzjoni;

(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 l-proċess ta’ akkreditazzjoni 
jkun fis-seħħ, li jkun ċar, trasparenti u 
miftuħ għall-atturi kollha tas-suq, u jkollu 
l-għan li jimminimizza l-ispejjeż taċ-
ċertifikazzjoni;
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Or. en

Emenda 160
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 kollha tas-suq, u 
jkollu l-għan li jimminimizza l-ispejjeż 
taċ-ċertifikazzjoni;

(b) jippermettu lill-partijiet obbligati biex 
jgħoddu mal-obbligi tagħhom iffrankar 
iċċertifikat tal-enerġija minn kumpaniji li 
jipprovdu s-servizzi tal-effiċjenza 
enerġetika b’iffrankar tal-enerġija 
kuntrattwalment iggarantit.

Or. en

Emenda 161
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

imħassar

Or. de

Emenda 162
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 mal-obbligu tagħhom ta’ bidla 
għall-irkupru rinnovabbli u tat-tisħin 
mill-iskart (f’dan il-każ jiġi kkunsidrat l-
iffrankar “tal-enerġija mhux 
rinnovabbli”).
Fil-każ tal-iskemi tal-obbligu tal-
effiċjenza enerġetika, il-partijiet obbligati 
se jkunu permessi jgħoddu l-iffrankar 
miksub f’sena partikolari bħallikieku 
nkiseb fi kwalunkwe waħda mis-sentejn 
preċedenti jew mis-sentejn sussegwenti.

Or. en

Emenda 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. fr

Emenda 164
Theodoros Skylakakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt γ α (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. el

Ġustifikazzjoni

F’ħafna każijiet jibqgħu identiċi l-interessi kummerċjali tal-produtturi u tad-distributuri tal-
enerġija, u dan iwassal għal inċentivi perversi minħabba d-dimensjoni kummerċjali kbira 
ħafna li ġġib magħha l-produzzjoni.

Emenda 165
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c a (ġdid) kwalunkwe spejjeż inkorsi mill-
klijenti tagħhom, filwaqt li jippreservaw l-
integrità u l-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni privata jew 
kummerċjalment sensittiva f’konformità 
mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni 
Ewropea

Or. en

Ġustifikazzjoni

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices.  
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.
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Emenda 166
Linda McAvan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 a. Bl-użu tal-informazzjoni kollha fl-
Artikolu 6.6, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jippubblikaw 
rapport annwali dwar jekk l-iskemi tal-
obbligu tal-effiċjenza enerġetika humiex 
qed jilħqu l-għanijiet tagħhom bl-inqas 
spiża 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li jiġu mminimizzati l-ispejjeż amministrattivi għandha tiġi rrispettata imma 
mingħajr dan ir-rekwiżit ma jkunx possibbli li jiġu mmonitorjati l-ispejjeż għall-konsumaturi. 
Dan huwa partikolarment importanti fil-kuntest taż-żieda fil-prezzijiet domestiċi tal-enerġija.

Emenda 167
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lil 
distributuri żgħar tal-enerġija u 

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm diskriminazzjoni bejn il-parteċipanti tas-suq li tista’ twassal għal 
distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq tal-enerġija.

Emenda 168
Dan Jørgensen

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu għandu jitħassar hekk kif id-distributuri kollha jew il-bejjiegħa bl-imnut 
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għandu jkollhom l-obbligu irrispettivament mid-daqs tagħhom. Jekk ma jridux l-obbligu,
għandu jkollhom il-permess li jgħadduh lil distributur ieħor tal-enerġija jew attur terz ibbażat 
fis-suq.

Emenda 169
Vladko Todorov Panayotov

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

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 
prodotta għall-użu proprju ma għandhiex 
tingħadd għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 170
Bas Eickhout

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-
partijiet obbligati jissodisfaw kull sena sa 
50% tal-obbligu tagħhom billi 
jikkontribwixxu għall-faċilitajiet tal-
iffinanzjar tal-iffrankar tal-enerġija 
stabbiliti sabiex jiffaċilitaw u joffru 
ingranaġġ għall-finanzjament tal-
investimenti b’effiċjenza enerġetika. Dan 
għandu jseħħ bil-kontribuzzjoni lejn il-
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faċilità tal-iffinanzjar ta’ ammont daqs l-
ispejjeż tal-investiment li huwa stmat li 
jikseb is-sehem korrispondenti tal-obbligu 
tagħhom.

Or. en

Emenda 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-
partijiet obbligati jħallsu fil-fondi 
stabbiliti bl-Artikolu 17a (ġdid) biex 
jissodisfaw mhux iktar minn 40% tal-
obbligu tagħhom. Dan il-ħlas annwali 
għandu jiġi kkalkulat abbażi tal-ispejjeż 
tal-investiment li huwa stmat li jikseb is-
sehem korrispondenti tal-obbligu 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-approċċ għandu jżid il-flessibbiltà: il-partijiet obbligati m’għandhomx għalfejn iġorru 
huma nnifishom direttament it-titjib kollu fl-effiċjenza enerġetika. Jekk il-flus tal-
kontribuzzjonijiet huma aċċessibbli minn partijiet terzi dan għandu jgħin sabiex jinfirxu l-
benefiċċji tal-obbligi tal-fornitur f’termini ta’ ftuħ tas-suq tas-servizzi tal-enerġija għal firxa 
ikbar ta’ atturi, inkluż l-SMEs.

Emenda 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri li jagħżlu din l-alternattiva Stati Membri li jagħżlu din l-alternattiva 
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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.

għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, 
mhux aktar tard minn sentejn mid-data 
tal-adozzjoni ta’ din id-Direttiva, 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.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw biżżejjed żmien biex ifasslu miżuri alternattivi.

Emenda 173
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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.
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Or. en

Emenda 174
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Stati Membri għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni, mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2013, is-sehem tal-obbligu 
tagħhom li qed jippjanaw li jissodisfaw 
billi jippermettu lill-partijiet obbligati li 
jikkontribwixxu għall-faċilità tal-
iffinanzjar, fosthom ir-regoli tal-
penalitajiet imsemmija fl-Artikolu 9, u juru 
kif ser jilħqu l-ammonti proposti ta' 
ffrankar bl-użu tas-sehem ikkontribwit tal-
fondi. Il-Kummissjoni tista' tirrifjuta dawn 
il-miżuri jew tissuġġerixxi modifiki fit-3 
xhur wara n-notifika. F'dawn il-każijiet, il-
programmi u l-miżuri ma għandhomx jiġu 
applikati mill-Istati Membri konċernati 
sakemm il-Kummissjoni ma taċċettax 
b'mod espliċitu l-abbozz tal-miżuri 
mressaq mill-ġdid jew immodifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu tal-effiċjenza enerġetika għandu jkun obbligatorju, sabiex jinħolqu kundizzjonijiet 
indaqs fl-UE kollha.

Emenda 175
Bas Eickhout

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri li jagħżlu din l-alternattiva Stati Membri għandhom jinnotifikaw lill-
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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.

Kummissjoni, mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2013, is-sehem tal-obbligu 
tagħhom li qed jippjanaw li jissodisfaw 
billi jippermettu lill-partijiet obbligati li 
jikkontribwixxu għall-faċilità tal-
iffinanzjar, fosthom ir-regoli tal-
penalitajiet imsemmija fl-Artikolu 9, u juru 
kif ser jilħqu l-ammonti proposti ta' 
ffrankar bl-użu tas-sehem ikkontribwit tal-
fondi. Il-Kummissjoni tista' tirrifjuta dawn 
il-miżuri jew tissuġġerixxi modifiki fit-3 
xhur wara n-notifika. F'dawn il-każijiet, il-
programmi u l-miżuri ma għandhomx jiġu 
applikati mill-Istati Membri konċernati 
sakemm il-Kummissjoni ma taċċettax 
b'mod espliċitu l-abbozz tal-miżuri 
mressaq mill-ġdid jew immodifikat.

Or. en

Emenda 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Stati Membri li jagħżlu din l-alternattiva 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2013, is-
sehem mill-obbligu tagħhom li se jiġi 
ssodisfat bil-ħlasijiet fil-fondi mill-
partijiet obbligati, fosthom ir-regoli tal-
penalitajiet imsemmija fl-Artikolu 9, u
juru liema programmi u miżuri huma qed 
jippjanaw li jdaħħlu fis-seħħ bl-użu tal-
ħlas miġbur fil-fond sabiex 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, il-programmi 
u l-miżuri ma għandhomx jiġu japplikati 
mill-Istati Membri konċernati sakemm il-
Kummissjoni ma taċċettax b'mod espliċitu 
l-abbozz tal-miżuri mressaq mill-ġdid jew 
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immodifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-approċċ għandu jżid il-flessibbiltà: il-partijiet obbligati m’għandhomx għalfejn iġorru 
huma nnifishom direttament it-titjib kollu fl-effiċjenza enerġetika. Jekk il-flus tal-
kontribuzzjonijiet huma aċċessibbli minn partijiet terzi dan għandu jgħin sabiex jinfirxu l-
benefiċċji tal-obbligi tal-fornitur f’termini ta’ ftuħ tas-suq tas-servizzi tal-enerġija għal firxa 
ikbar ta’ atturi, inkluż l-SMEs.

Emenda 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
ieħor.

imħassar

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Sistema bbażata fuq rikonoxximent reċiproku tal-iffrankar tal-enerġija tkun diffiċli u tiswa 
ħafna mil-lat amministrattiv.

Emenda 178
Linda McAvan, Åsa Westlund
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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 
ieħor.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tar-rikonoxximent reċiproku tal-iffrankar tal-enerġija b’mod effettiv tkun tfisser li 
l-konsumaturi fi Stat Membru wieħed jistgħu jispiċċaw iħallsu għall-iffrankar magħdud lejn 
mira 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 179
Anja Weisgerber

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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk in-negozju taċ-ċertifikati tal-effiċjenza enerġetika bejn l-Istati Membri 
għandux jiġi introdott jew le mhuwiex arranġament dwar dettalji tekniċi li jista’ jiġi deċiż 
mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ddelegati barra mill-proċedura leġiżlattiva ordinarja. 
Deċiżjoni bħal din għandha tittieħed mill-koleġiżlaturi, li huma l-Parlament u l-Kunsill, 
permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 180
Sabine Wils

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 
ieħor.

imħassar

Or. de

Emenda 181
Matthias Groote

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10 a. L-Istati Membri għandhom jintalbu 
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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.

Or. de

Emenda 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a (ġdid). L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-għajnuniet pubbliċi għall-
pjanijiet “Renove” (Irrinnova) b’rabta 
mar-rinnovazzjoni tat-twieqi, fil-każ tal-
bini storiku, għandu jinkludi l-
insulazzjoni tas-soqfa.

Or. es

Emenda 183
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
d-disponibbiltà għall-klijenti aħħarin kollha 
ta’ awditi tal-enerġija li jkunu affordjabbli
u mwettqa b’mod indipendenti minn 
esperti kkwalifikati jew akkreditati.

L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
d-disponibbiltà għall-klijenti aħħarin kollha 
ta’ awditi tal-grad tal-investiment sabiex 
jivvalutaw u jiżguraw li l-prestazzjoni tal-
enerġija tal-faċilitajiet industrijali, il-
proċessi industrijali u l-bini. Dawn l-
awditi għandhom ikunu ekonomikament 
u teknikament adattati għal kull faċilità 
jew bini industrijali skont il-kumplessità 
tal-faċilità, il-proċess jew il-bini awditjat, 
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u mwettqa b’mod indipendenti minn 
esperti kkwalifikati jew akkreditati.

Or. en

Emenda 184
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
distributuri tal-enerġija u l-bejjiegħa bl-
imnut ikunu jistgħu jipparteċipaw f’dan 
is-suq.

Or. en

Emenda 185
Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. (ġdid) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-iskemi nazzjonali tal-
inċentivi jidħlu fis-seħħ sabiex jirrifondu 
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.

Or. en

Emenda 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

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 u mħeġġa għal awditu tal-enerġija 
li jsir b’mod kosteffetiv minn esperti 
kkwalifikati jew akkreditati mhux iktar tard 
mit-30 ta’ Ġunju 2014 u kull tliet snin mid-
data tal-verifika tal-enerġija preċedenti.

Or. en

Emenda 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

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 jitwettqu minn 
esperti interni, sakemm dawn ikunu 
kkwalifikati u akkreditati, ma jkunux 
imdaħħlin direttament fl-attività 
awditjata, u l-Istat Membru jkun daħħal 
fis-seħħ l-iskema li tiżgura u tikkontrolla 
l-kwalità tagħhom.

Or. en
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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 188
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

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 u mħeġġa għal awditu tal-enerġija 
li jsir b’mod 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.

Or. en

Emenda 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

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

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 minn sentejn wara d-dħul fis-
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snin mid-data tal-verifika tal-enerġija 
preċedenti.

seħħ ta’ din id-Direttiva u mill-inqas kull 
ħames snin mid-data tal-verifika tal-
enerġija preċedenti.

Or. pl

Emenda 190
Holger Krahmer

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 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 jitwettqu minn esperti interni, 
sakemm dawn ikunu kkwalifikati jew 
akkreditati, mhumiex involuti direttament 
fl-attività awditjata, u l-Istat Membru 
jkun daħħal fis-seħħ l-iskema li tiżgura u 
tikkontrolla l-kwalità tagħhom u timpani 
sanzzjonijiet jekk meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 191
Holger Krahmer



AM\882704MT.doc 111/113 PE475.843v02-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Il-konformità mal-istandards bħall-
EMAS jew l-EN 14001 għandhom jitqiesu 
wkoll li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
paragrafu 2.

Or. en

Emenda 192
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 193
Karl-Heinz Florenz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. 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 
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tat-taxxa. Jekk ikun meħtieġ, il-linji 
gwida Ewropej dwar l-għajnuna mill-istat 
f’dan il-qasam u d-Direttiva 2003/96/KE 
dwar it-tassazzjonijiet tal-enerġija fl-UE
għandhom jiġu adattati kif xieraq.

Or. en

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 194
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. 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 tal-UE dwar 
it-tassazzjoni tal-enerġija għandhom jiġu 
adattati kif xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu m’għandux jipprevieni l-iskemi ta’ inċentiv u appoġġ attwali jew fil-ġejjieni tal-
Istati Membri.

Emenda 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. 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.

Or. en


