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Emenda 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fi

Emenda 197
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Istati Membri jintroduċu l-miters 
intelliġenti kif previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE dwar 
is-swieq tal-elettriku u tal-gass, huma 
għandhom jiżguraw li l-għanijiet tal-
effiċjenza enerġetika u tal-benefiċċji tal-
klijenti aħħarin ikunu kkunsidrati b'mod 
sħiħ meta jiġu stabbiliti l-funzjonalitajiet 
minimi tal-miters u l-obbligi imposti fuq il-
partieċipanti tas-swieq.

Meta l-Istati Membri jintroduċu l-miters 
intelliġenti kif previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE dwar 
is-swieq tal-elettriku u tal-gass, huma 
għandhom jiżguraw li l-għanijiet tal-
effiċjenza enerġetika u tal-benefiċċji tal-
klijenti aħħarin ikunu kkunsidrati b'mod 
sħiħ meta jiġu stabbiliti l-funzjonalitajiet 
minimi tal-miters u l-obbligi imposti fuq il-
parteċipanti tas-swieq. Dan jinkludi lijiġi 
żgurat  li l-miters intelliġenti jkunu faċli 
biex jintużaw mill-utent u jagħtu 
informazzjoni ċara, eżatta u ddettaljata 
f’ħin reali dwar il-konsum tal-enerġija 
sabiex il-klijent aħħari jkun jista’ 
jiffranka l-enerġija.

Or. en

Emenda 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Istati Membri jintroduċu l-miters Meta l-Istati Membri jintroduċu l-miters 
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intelliġenti kif previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE dwar 
is-swieq tal-elettriku u tal-gass, huma
għandhom jiżguraw li l-għanijiet tal-
effiċjenza enerġetika u tal-benefiċċji tal-
klijenti aħħarin ikunu kkunsidrati b'mod 
sħiħ meta jiġu stabbiliti l-funzjonalitajiet 
minimi tal-miters u l-obbligi imposti fuq 
il-partieċipanti tas-swieq.

intelliġenti, dawn għandhom ikunu 
suġġetti għal analiżi sħiħa tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju tal-interess tal-
konsumatur, kif previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE dwar 
is-swieq tal-elettriku u tal-gass. Meta jiġu 
stabbiliti l-funzjonalitajiet minimi tal-
miters u l-obbligi imposti fuq il-
parteċipanti tas-swieq, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-għanijiet tal-
effiċjenza enerġetika u tal-benefiċċji tal-
klijenti aħħarin ikunu kkunsidrati b'mod 
sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 200
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Istati Membri jintroduċu l-miters 
intelliġenti kif previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE dwar 
is-swieq tal-elettriku u tal-gass, huma 
għandhom jiżguraw li l-għanijiet tal-
effiċjenza enerġetika u tal-benefiċċji tal-
klijenti aħħarin ikunu kkunsidrati b'mod 
sħiħ meta jiġu stabbiliti l-funzjonalitajiet 
minimi tal-miters u l-obbligi imposti fuq il-
partieċipanti tas-swieq.

Meta l-Istati Membri jintroduċu l-miters 
intelliġenti kif previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE dwar 
is-swieq tal-elettriku u tal-gass, huma 
għandhom jiżguraw li l-għanijiet tal-
effiċjenza enerġetika u tal-benefiċċji tal-
klijenti aħħarin ikunu kkunsidrati b'mod 
sħiħ meta jiġu stabbiliti l-funzjonalitajiet 
minimi tal-miters u l-obbligi imposti fuq il-
parteċipanti tas-swieq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 201
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tal-elettriku u wara li ssir talba 
mill-klijent aħħari, l-operaturi tal-miters 
għandhom jiżguraw li l-miter ikun jista’ 
jagħti rendikont tal-elettriku li ġie prodott 
fil-bini tal-klijent aħħari u li ġie esportat 
lejn il-grilja. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jekk il-klijenti aħħarin jagħmlu 
talba, id-dejta tal-miters dwar il-
produzzjoni u/jew il-konsum tagħhom 
f’ħin reali titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
parti terza li tkun qed taġixxi f’isem il-
klijent aħħari.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tat-tisħin u tat-tkessiħ, fejn bini 
jkun fornut minn netwerk ta’ tisħin 

Fil-każ tat-tisħin u tat-tkessiħ, fejn bini 
jkun fornut minn netwerk ta’ tisħin 



AM\882705MT.doc 7/134 PE475.852v02-00

MT

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

distrettwali, il-miter tas-sħana għandu jkun 
installat fl-entratura tal-bini. F’bini 
b’għadd ta’ appartamenti, għandhom jiġu 
installati wkoll miters għall-konsum 
individwali tas-sħana sabiex ikejlu l-
konsum tas-sħana jew tat-tkessiħ ta’ kull 
appartament jekk itejbu l-effiċjenza tal-
enerġija tad-djar. Fejn l-użu tal-miters 
għall-konsum individwali tas-sħana ma 
jkunx teknikament fattibbli, għandhom 
jintużaw allokaturi individwali tal-kost 
għas-sħana għall-kejl tal-konsum tas-sħana 
f’kull radjatur skont l-ispeċifikazzjonijiet 
inklużi fl-Anness VI (1.2).

Or. fi

Emenda 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl
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Emenda 204
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tat-tisħin u tat-tkessiħ, fejn bini 
jkun fornut minn netwerk ta’ tisħin 
distrettwali, il-miter tas-sħana għandu jkun 
installat fl-entratura tal-bini. F’bini 
b’għadd ta’ appartamenti, għandhom jiġu 
installati wkoll miters għall-konsum 
individwali tas-sħana jew allokaturi 
individwali tal-kost għas-sħana għall-kejl 
tal-konsum tas-sħana f’kull radjatur skont 
l-ispeċifikazzjonijiet inklużi fl-
Anness VI (1.2) sabiex ikejlu l-konsum 
tas-sħana jew tat-tkessiħ ta’ kull 
appartament. L-ispejjeż tal-apparat użat 
m’għandhomx jaqbżu l-ammont li jista’ 
jiġi ffrankat bis-saħħa tiegħu.

Or. de

Emenda 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tat-tisħin u tat-tkessiħ, fejn bini 
jkun fornut minn netwerk ta’ tisħin 
distrettwali, il-miter tas-sħana għandu 
jkun installat fl-entratura tal-bini. F’bini 
b’għadd ta’ appartiamenti, għandhom 
jiġu installati wkoll miters għall-konsum 
individwali tas-sħana sabiex ikejlu l-
konsum tas-sħana jew tat-tkessiħ ta' kull 
appartiament. Fejn l-użu tal-miters għall-
konsum individwali tas-sħana ma jkunx 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f’bini b’bosta unitajiet (residenzjali u
kummerċjali), fejn l-unitajiet tiegħu huma 
fornuti b’tisħin u ilma sħun domestiku 
minn sistemi ċentrali l-konsum jitkejjel 
għal kull unità; l-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli għall-
allokazzjoni tal-ispiża annwali bbażata 
fuq il-konsum tat-tisħin u l-ilma sħun 
domestiku f’dan il-bini. Jiġu permessi 
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teknikament fattibbli, għandhom jintużaw 
allokaturi individwali tal-kost għas-sħana 
għall-kejl tal-konsum tas-sħana f’kull 
radjatur skont l-ispeċifikazzjonijiet inklużi 
fl-Anness VI (1.2).

eċċezzjonijiet jekk l-installazzjoni tat-
tagħmir ta’ kejl jew l-allokazzjoni tal-
ispiża bbażata fuq il-konsum jidher li 
mhijiex fattibbli teknikament u/jew 
ekonomikament, pereżempju f’bini 
b’effiċjenza għolja. Il-kejl tat-tkessiħ bil-
miters huwa fakultattiv.

Or. en

Emenda 206
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 207
Richard Seeber
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
regoli dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż tal-
konsum tas-sħana f’bini b’għadd ta’ 
appartamenti fornut bi sħana ċentralizzata 
jew bi tkessiħ ċentralizzat. Tali regoli 
għandhom jinkludu linji gwida dwar il-
fatturi ta’ korrezzjoni sabiex ikunu riflessi 
karatteristiċi tal-bini bħat-trasferimenti tas-
sħana bejn l-appartamenti.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 208
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-
kontijiet, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw, mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2015 li l-kontijiet ikunu preċiżi 
u bbażati fuq il-konsum reali, għas-setturi 
kollha koperti minn din id-Direttiva, 
inklużi d-distributuri tal-enerġija, l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni u l-
kumpaniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell 
tal-konsumatur, skont il-frekwenza minima 
stabbilita fl-Anness VI(2.1). Informazzjoni 
adattata għandha tkun disponibbli mal-kont 
biex il-konsumatur aħħari ikun ipprovdut 
b'kont komprensiv tal-kosti kurrenti tal-
enerġija, f'konformità mal-Anness VI(2.2).

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 209
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
klijenti aħħarin kollha jiġu offruti għażla 
jew għal kont elettroniku jew għal kont 
stampat u l-possibbiltà ta’ aċċess faċli għal 
informazzjoni komplementari li tippermetti 
awtokontrolli dettaljati dwar il-konsum 
storiku kif inhu stabbilit fl-Anness VI(1.1).

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 210
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jeżiġu li jekk 
tintalab mill-klijenti aħħarin, l-
informazzjoni dwar il-kontijiet tal-enerġija 
u dwar il-konsum storiku tagħhom għandha 
tkun disponibbli għall-fornitur tas-servizzi 
tal-enerġija magħżul mill-klijent aħħari.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en



PE475.852v02-00 12/134 AM\882705MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 211
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jeżiġu li jekk 
tintalab mill-klijenti aħħarin, l-
informazzjoni dwar il-kontijiet tal-enerġija 
u dwar il-konsum storiku tagħhom għandha 
tkun disponibbli għall-fornitur tas-servizzi 
tal-enerġija magħżul mill-klijent aħħari.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 212
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 213
Miroslav Ouzký

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Dan l-Artikolu ma japplikax meta 
analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-
benefiċċju turi li l-ispejjeż tal-
installazzjoni ta’ miters individwali jkunu 
ferm ogħla mill-benefiċċji ddeterminati 
mill-iffrankar potenzali tal-klijenti 
aħħarin.
Meta l-valutazzjoni ekonomika tal-
introduzzjoni ta’ miters intelliġenti skont 
id-Direttiva 2009/72/KE tirriżulta favur l-
implimentazzjoni tagħhom, id-
dispożizzjoni taż-żmien stipulata fil-
paragrafu 2 ma tapplikax.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji tad-distribuzzjoni huma diġà impenjati fl-introduzzjoni ta’ miters intelliġenti 
skont l-iskadenzi definiti mit-Tielet Direttiva tal-Elettriku (id-Direttiva 2009/72/KE), jiġifieri 
80 % tal-klijenti li ġew ivvalutati b’mod pożittiv minn analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-
benefiċċju jridu jiġu mgħammra b’miters intelliġenti sal-2020. Id-direttiva l-ġdida 
m’għandhiex tipperikola pjanijiet ta’ investiment li għadhom għaddejjin. Fl-istess ħin, il-
kumpaniji tad-distribuzzjoni m’għandhomx ikunu sfurzati jadattaw soluzzjonijiet li mhumiex 
fattibbli ekonomikament.

Emenda 214
Richard Seeber
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-penali imħassar
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli dwar il-penali applikabbli f’każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont 
l-Artikoli 6 sa 8 u għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Il-penali pprovduti 
jridu jkunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw dawk id-dispożizzjonijiet 
lill-Kummissjoni mhux iktar tard minn 
[12-il xahar wara l-adozzjoni ta’ din id-
Direttiva] u għandhom jinnotifikawha 
mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda 
sussegwenti li taffetwahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 215
Matthias Groote

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli dwar il-penali applikabbli f’każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont 
l-Artikoli 6 sa 8 u għandhom jieħdu l-

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli dwar il-penali applikabbli f’każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont 
l-Artikoli 6 sa 8 u għandhom jieħdu l-
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miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Il-penali pprovduti jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
mhux iktar tard minn [12-il xahar wara l-
adozzjoni ta’ din id-Direttiva] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffetwahom.

miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Il-penali pprovduti jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet la għandha 
ssir b’penali fissi u lanqas 
indipendentement mill-grad tal-ħtija. 
Għandu jitqies b’mod preċiż liema sforzi 
jkunu saru fil-każijiet individwali, 
pereżempju mill-kumpaniji tal-enerġija, 
għall-ilħuq tal-miri u għaliex dawn ma 
jkunux intlaħqu. L-Istati Membri 
għandhom jikkomunikaw dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux 
iktar tard minn [12-il xahar wara l-
adozzjoni ta’ din id-Direttiva] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. de

Emenda 216
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
multa amministrattiva operattiva, 
raġonevoli u deterrenti biex jiżguraw l-
infurzar tal-Artikoli minn  6 sa 8 ta’ din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 217
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti.

Kull pjan nazzjonali għandu jidentifika:
a) miri nazzjonali ta’ żvilupp 
koġenerazzjonali għas-sena 2020 u miri 
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intermedji korrispondenti;
b) żoni promozzjonali ta’ tisħin 
distrettwali li l-analiżi tar-relazzjoni bejn 
l-ispiża u l-benefiċċju identifikat potenzjal 
koġenerazzjonali għalihom;
c) l-informazzjoni stabbilita fl-Anness VII.

d) Il-pjanijiet għandhom ikunu bbażati 
fuq analiżi komprensiva tar-relazzjoni 
bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji għal kull 
wieħed mill-investimenti ppjanati, filwaqt 
li jitqies il-livell eżistenti tad-domanda 
għas-sħana u jiġu vvalutati l-profili 
differenti tal-konsum (pereżempju
industrijali, residenzjali jew mudelli ta’ 
konsum terzjarju). Barra minn hekk, tipi 
differenti ta’ koġenerazzjoni (mikri, għal 
awtokonsum...) għandhom jiġu 
kkunsidrati fuq bażi tal-ispeċifiċitajiet ta’ 
mudelli nazzjonali differenti tad-domanda 
u l-konsum.
e) Il-pjanijiet għandhom jiġu aġġornati u 
nnotifikati lill-Kummissjoni kull ħames 
snin. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
permezz tal-qafas regolatorju tagħhom li l-
pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u t-tkessiħ 
ikunu kkunsidrati fil-pjanijiet ta’ żvilupp 
lokali u reġjonali, inklużi l-pjanijiet għall-
ispazju urban u rurali, u jkunu jissodisfaw 
il-kriterji ta’ disinn fl-Anness VII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.
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Emenda 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu mappa nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwarha permezz ta’ modi 
li bihom ikunu jistgħu jinstabu u jiġu 
żviluppati l-koġenerazzjoni u t-tisħin u t-
tkessiħ distrettwali aktar effettivament, li 
jkun fiha l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin.

Or. fi

Emenda 220
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 

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

inklużi l-mikrokoġenerazzjoni u l-
koġenerazzjoni żgħira, u għal tisħin u 
tkessiħ distrettwali effiċjenti, li jkun fih l-
informazzjoni stabbilita fl-Anness VII. Il-
pjanijiet għandhom jiġu aġġornati u 
nnotifikati lill-Kummissjoni kull ħames 
snin. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
permezz tal-qafas regolatorju tagħhom li l-
pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u t-tkessiħ 
ikunu kkunsidrati fil-pjanijiet ta’ żvilupp 
lokali u reġjonali, inklużi l-pjanijiet għall-
ispazju urban u rurali, u jkunu jissodisfaw 
il-kriterji ta’ disinn fl-Anness VII.

Or. en

Emenda 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-1 ta’ Jannar 2016, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw permezz tal-qafas 
regolatorju tagħhom li l-pjanijiet nazzjonali 
għat-tisħin u t-tkessiħ ikunu kkunsidrati fil-
pjanijiet ta’ żvilupp lokali u reġjonali, 
inklużi l-pjanijiet għall-ispazju urban u 
rurali, u jkunu jissodisfaw il-kriterji ta’ 
disinn fl-Anness VII

Or. pl
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Emenda 222
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li l-pjan nazzjonali għat-tisħin u t-tkessiħ ikun applikat fuq il-pjanijiet għall-
ispazju, il-pjanijiet għall-użu tal-art u l-pjanijiet ta’ żvilupp tat-territorju kollha jfisser piż 
burokratiku enormi u jirrestrinġi konsiderevolment il-flessibbiltà ta’ dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet f’livell reġjonali u lokali.

Emenda 223
Matthias Groote

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 

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

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

Or. de

Emenda 224
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Għall-iskopijiet tal-valutazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom iwettqu analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju li tkopri t-
territorju tagħhom, inkluż fuq il-bażi tal-
kundizzjonijiet tal-klima, il-fattibbiltà 
ekonomika jew l-adegwatezza teknika, 
sabiex tiġi identifikata u ffaċilitata l-
implimentazzjoni tas-soluzzjonijiet l-aktar 
effiċjenti f’termini ta’ spejjeż biex jiġu 
ssodisfati r-rekwiżiti għat-tisħin u t-
tkessiħ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet nazzjonali tal-iżvilupp kif previsti fil-proposta għal direttiva għandhom jinkludu 
analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-benefiċċju li tiżgura żvilupp konsistenti matul l-ippjanar 
b’attenzjoni għall-ħtiġijiet termali.

Emenda 225
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Abbażi tal-valutazzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafi 1 u 1a, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex 
jiżviluppaw infrastruttura għal tisħin u 
tkessiħ distrettwali effiċjenti ħalli jkunu 
akkomodati l-iżvilupp ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għola u l-użu ta’ tisħin u ta’ 
tkessiħ minn sħana mormija u minn sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija skont il-
paragrafi 1, 3, 6 u 7. Meta jiżviluppaw it-
tisħin u t-tkessiħ distrettwali, sa fejn ikun 
possibbli, huma għandhom jagħżlu 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja iktar 
milli ġenerazzjoni ta’ sħana biss meta s-
sħana hija prodotti f’installazzjonijiet ta’ 
kombustjoni.

Or. en

Emenda 226
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżviluppaw 
infrastruttura għal tisħin u tkessiħ 

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

distrettwali effiċjenti ħalli jkunu 
akkomodati l-iżvilupp ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għola, inkluż l-
mikrokoġenerazzjoni u l-koġenerazzjoni 
żgħira, u l-użu ta’ tisħin u ta’ tkessiħ minn 
sħana mormija u minn sorsi rinnovabbli 
tal-enerġija skont il-paragrafi 1, 3, 6 u 7. 
Meta jiżviluppaw it-tisħin u t-tkessiħ 
distrettwali, sa fejn ikun possibbli, huma 
għandhom jagħżlu koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja iktar milli ġenerazzjoni 
ta’ sħana biss.

Or. en

Emenda 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Emenda 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta jitfasslu l-installazzjonijiet il-ġodda 
ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku termali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW:

Or. fi

Emenda 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
fiż-żoni promozzjonali b’potenzjal ta’ 
koġenerazzjoni kif identifikati skont il-
paragrafu 2, l-installazzjonijiet il-ġodda 
kollha ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku termali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW:

Or. en

Emenda 230
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jippjanaw l-installazzjonijiet il-ġodda 
ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku termali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW, 
għandhom isiru studji dwar il-fattibbiltà 
teknika u ekonomika biex jiddaħħal 
impjant tal-enerġija  b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru ta’ sħana mormija 
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permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja.

Or. en

Emenda 231
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
meta jkunu fattibbli teknikament, 
soċjoekonomikament u kummerċjalment 
l-installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW, huma 
fornuti b’tagħmir li jippermetti l-irkupru 
ta’ sħana mormija permezz ta’ unità ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
disponibbiltà ta’ punti ta’ domanda għas-
sħana titqies fost kriterji oħrajn meta tkun 
se tittieħed deċiżjoni dwar il-post ta’ 
installazzjonijiet għall-ġenerazzjoni ta’ 
elettriku termali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li huma biss proġetti teknikament u ekonomikament sodi li 
għandhom jiġu implimentati. Anke d-deċiżjoni dwar fejn għandhom jinbnew installazzjonijiet 
għandha tqis il-punti tad-domanda għas-sħana; madankollu, m’għandhiex tkun l-uniku 
kriterju. L-Istati Membri jridu wkoll jikkunsidraw kriterji oħrajn bħas-sigurtà fil-każ ta’ 
impjanti tal-enerġija nukleari, il-post ta’ pipeline tal-gass fil-każ ta’ impjanti tal-enerġija tal-
gass, eċċ.

Emenda 232
Miroslav Ouzký
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input
termali totali li jaqbeż l-20 MW, esklużi l-
installazzjonijiet nukleari:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tal-eżenzjoni għandhom iqisu l-ispeċifiċitajiet tal-impjanti tal-enerġija nukleari, li 
joperaw b’fattur għoli ta’ tagħbija. Minħabba l-fattur tat-tagħbija u d-domanda limitata 
għas-sħana mogħtija mill-profili demografiċi, dawn ma jistgħux jilħqu l-proporzjoni tas-
sħana għall-ġenerazzjoni tal-elettroniku biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ koġenerazzjoni ta’ 
effiċjenza għolja kif imsemmi fil-paragrafi 3 u 6. L-installazzjonijiet nukleari kollha 
għandhom jiġu esklużi bis-sħiħ mir-rekwiżiti billi dawn ma jissodisfawx minn qabel ir-
rekwiżiti ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

Emenda 233
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) huma pprovduti b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja; u

imħassar

Or. en

Emenda 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a



AM\882705MT.doc 27/134 PE475.852v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) huma pprovduti b’tagħmir li jippermetti 
l-irkupru tas-sħana mormija permezz ta’ 
unità ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja; u

a) huma pprovduti b’tagħmir li jippermetti 
l-irkupru tas-sħana mormija permezz ta’ 
unità ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja; jew

Or. pl

Emenda 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-kosteffikaċja u l-fattibbiltà teknika 
tal-kostruzzjoni tagħhom huma rriċerkati;

Or. fi

Emenda 236
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

imħassar

Or. en

Emenda 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

b) ikun sar sforz biex dawn jitpoġġew
f’post fejn is-sħana mormija tista’ tintuża 
minn punti ta’ domanda għas-sħana.

Or. fi

Emenda 238
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont l-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont 
il-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta’ awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta’ permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta’ awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta’ permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
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dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B’mod partikolari għandhom jiżguraw li 
l-lokalità ta’ installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta’ tagħbijiet 
ta’ sħana adattati għall-koġenerazzjoni 
skont l-Anness VIII.

dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu.

Or. fi

Emenda 240
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta’ awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta’ permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B’mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta’ installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta’ tagħbijiet ta’ 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont l-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta’ awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta’ permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B’mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta’ installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta’ tagħbijiet ta’ 
sħana addizzjonali adattati għall-
koġenerazzjoni skont l-Anness VIII.

Or. pl

Emenda 241
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-
kriterji ta’ awtorizzazzjoni taghħom jew il-
kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kriterji tal-
permess għall-eżenzjoni ta’ 
installazzjonijiet individwali mid-
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dispożizzjonijiet fl-ewwel subparagrafu 
meta:
a) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-
benefiċċju magħmula għall-installazzjoni 
individwali turi li l-ispiża hija ikbar mill-
benefiċċji meta mqabbla mal-ispejjeż sħaħ 
taċ-ċiklu tal-ħajja, inklużi investimenti 
infrastrutturali, li jipprovdu l-istess 
ammont ta’ elettriku u s-sħana b’tisħin 
jew bi tkessiħ separat; jew
b) ir-rekwiżit f’punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu relatat mal-post tal-
installazzjoni ma jistax jiġi ssodisfat 
minħabba l-ħtieġa li l-installazzjoni trid 
tinbena viċin sit ta’ ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-Direttiva 
2009/31/KE.

Or. en

Emenda 242
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014.

Or. en

Emenda 243
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu imħassar
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kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:
a) il-kundizzjonijiet ta’ limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti;
b) ir-rekwiżit fil-punt (b) tal-paragrafu 3 
relatat mal-post fejn tkun tinsab l-
installazzjoni ma jkunx jista’ jiġi sodisfatt 
minħabba l-ħtieġa li installazzjoni tiġi 
lokalizzata qrib sit ta’ ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; jew
c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u 
ta’ sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista’ tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
notifika. F'dan il-każ, il-kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni ma għandhomx ikunu 
applikati mill-Istat Membru kkonċernat 
sakemm il-Kummissjoni espressament 
taċċetta l-kundizzjonijiet li jkunu reġgħu 
tressqu jew immodifikati.

Or. en

Emenda 244
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjonijiet tas-CHP iridu jkunu vijabbli ekonomikament. F’każijiet fejn dawn 
mhumiex ekonomikament vijabbli, miżuri oħrajn tal-effiċjenza enerġetika jistgħu jkunu aktar 
xierqa u riżorsi finanzjarji għandhom jibqgħu disponibbli sabiex jintużaw miżuri oħrajn tal-
effiċjenza enerġetika.

Emenda 245
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex jiġi żgurat li jiġu implimentati biss 
proġetti b’potenzjal tekniku u benefiċċju 
soċjoekonomiku u kummerċjali pożittiv l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li għandu jkun obbligatorju għall-Istati Membri li jistabbilixxu 
kundizzjonijiet komuni għal eżenzjoni mill-obbligu tas-CPH, filwaqt li tiżgura li proġetti li 
mhumiex ekonomiċi jew mhumiex sodi teknikament ma jiġux implimentati.

Emenda 246
Miroslav Ouzký

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
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dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta: dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li għandu jkun obbligatorju għall-Istati Membri li jistabbilixxu 
kundizzjonijiet komuni għal eżenzjoni mill-obbligu tas-CPH jekk a, b, c u f’dan il-paragrafu 
ma jiġux ssodisfati. Għandha tiżgura li proġetti li mhumiex ekonomiċi jew mhumiex sodi 
teknikament ma jiġux implimentati.

Emenda 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fi

Emenda 248
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-
benefiċċju turi li l-ispejjeż huma iktar 
mill-benefiċċji meta mqabbla mal-ispejjeż 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż 
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u 
ta’ sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li għandu jkun obbligatorju għall-Istati Membri li jistabbilixxu 
kundizzjonijiet komuni għal eżenzjoni mill-obbligu tas-CPH, filwaqt li tiżgura li proġetti li 
mhumiex ekonomiċi jew mhumiex sodi teknikament ma jiġux implimentati.

Emenda 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fi

Emenda 250
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li għandu jkun obbligatorju għall-Istati Membri li jistabbilixxu 
kundizzjonijiet komuni għal eżenzjoni mill-obbligu tas-CPH, filwaqt li tiżgura li proġetti li 
mhumiex ekonomiċi jew mhumiex sodi teknikament ma jiġux implimentati.

Emenda 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u 
ta’ sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat.

imħassar

Or. fi

Emenda 252
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u 
ta’ sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li għandu jkun obbligatorju għall-Istati Membri li jistabbilixxu 
kundizzjonijiet komuni għal eżenzjoni mill-obbligu tas-CPH, filwaqt li tiżgura li proġetti li 
mhumiex ekonomiċi jew mhumiex sodi teknikament ma jiġux implimentati.

Emenda 253
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u ta’ 
sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat.

c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż ma jippermettu 
ebda dħul kompetittiv fuq l-investimenti, 
meta jitqiesu l-ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-
ħajja, inkluż l-investiment fl-infrastruttura, 
biex jiġi pprovdut l-istess ammont ta’ 
elettriku u ta’ sħana b’tisħin jew bi tkessiħ 
separat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjonijiet tas-CHP iridu jkunu ekonomikament vijabbli. F’każijiet fejn dawn 
mhumiex ekonomikament vijabbli, miżuri oħrajn tal-effiċjenza enerġetika jistgħu jkunu aktar 
xierqa u riżorsi finanzjarji għandhom jibqgħu disponibbli sabiex jintużaw miżuri oħrajn tal-
effiċjenza enerġetika.

Emenda 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c a) ikun hemm pjanijiet dwar 
approvazzjoni ta’ impjanti ta’ effiċjenza 
għolja li jaħdmu bil-gass jew bil-faħam, 
mingħajr unità ta’ koġenerazzjoni, għal 
raġunijiet ekonomiċi jew biex tkun 
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żgurata l-istabbiltà tan-netwerk.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Barra l-użu tal-koġenerazzjoni għandu jkun possibbli li l-Istati Membri japprovaw bl-istess 
mod anke impjanti ġodda ta’ effiċjenza għolja li jaħdmu bil-gass jew bil-faħam, għal 
raġunijiet ekonomiċi jew biex tkun żgurata l-istabbiltà tan-netwerk. L-arranġament dwar 
eżenzjonijiet kif previst fil-proposta għal Direttiva, li tipprevedi riżerva ta’ skrutinju tal-
Kummissjoni, mhux suffiċjenti għal dan l-iskop.

Emenda 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista’ tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
notifika. F'dan il-każ, il-kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni ma għandhomx ikunu 
applikati mill-Istat Membru kkonċernat 
sakemm il-Kummissjoni espressament 
taċċetta l-kundizzjonijiet li jkunu reġgħu 
tressqu jew immodifikati.

imħassar

Or. fi

Emenda 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
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tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista’ tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
notifika. F’dan il-każ, il-kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni ma għandhomx ikunu 
applikati mill-Istat Membru kkonċernat 
sakemm il-Kummissjoni espressament
taċċetta l-kundizzjonijiet li jkunu reġgħu
tressqu jew immodifikati.

tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2016. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
notifika. F’dan il-każ, il-kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni għandhom ikunu applikati 
mill-Istat Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni tapprova l-kundizzjonijiet 
immodifikati.

Or. pl

Emenda 257
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar 
tal-ispazju urban u rurali jkunu adattati 
għall-kriterji ta’ awtorizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3 u jkunu 
konformi mal-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għat-tisħin u għat-tkessiħ 
msemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali jkunu adattati għall-

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-użu 
effiċjenti tal-enerġija jittieħdu 
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kriterji ta’ awtorizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3 u jkunu konformi mal-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għat-tisħin u 
għat-tkessiħ msemmija fil-paragrafu 1.

inkunsiderazzjoni fir-regolamenti 
nazzjonali dwar l-ippjanar tal-ispazju urban 
u rurali.

Or. fi

Emenda 259
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali jkunu adattati għall-
kriterji ta’ awtorizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3 u jkunu konformi mal-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għat-tisħin u 
għat-tkessiħ msemmija fil-paragrafu 1.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali jkunu adattati għall-
kriterji ta’ awtorizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3 u jikkunsidraw kif xieraq il-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għat-tisħin u 
għat-tkessiħ imsemmija fil-paragrafu 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li l-pjan nazzjonali għat-tisħin u t-tkessiħ ikun applikat fuq il-pjanijiet għall-
ispazju, il-pjanijiet għall-użu tal-art u l-pjanijiet ta’ żvilupp tat-territorju kollha jfisser piż 
burokratiku enormi u jirrestrinġi konsiderevolment il-flessibbiltà ta’ dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet f’livell reġjonali u lokali.

Emenda 260
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
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rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm 
l-installazzjoni tkun tinsab f’post fejn is-
sħana mormija tkun tista’ tintuża mill-
punti ta’ domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII.

rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati.

Or. en

Emenda 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f’post fejn is-
sħana mormija tkun tista’ tintuża mill-
punti ta’ domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm 
ir-riċerka turi li dan huwa kosteffettiv u l-
installazzjoni tkun tinsab f’post fejn is-
sħana mormija tkun tista’ tintuża .

Or. fi

Emenda 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
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Tatarella

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f’post fejn is-
sħana mormija tkun tista’ tintuża mill-
punti ta’ domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fiż-żoni promozzjonali b’potenzjal ta’ 
koġenerazzjoni kif identifikat skont il-
paragrafu 2, kull meta installazzjoni 
eżistenti ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku 
b’input termali totali kklassifikat li jaqbeż 
l-20 MW tiġi rinnovata b’mod sostanzjali 
jew meta, skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-fattibbiltà teknika u 
ekonomika ta’ konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni preferenzjali
fil-permess jew fil-liċenzja ġodda jew 
aġġornati, sakemm l-installazzjoni tkun 
tinsab f’post fejn ikun hemm domanda 
għas-sħana suffiċjenti u stabbli fit-tul. It-
tagħmir tal-installazzjonijiet tal-
ġenerazzjoni tal-elettriku b’faċilitajiet 
għall-ġbir jew il-ħżin tal-karbonju ma 
jitqisux bħala tiġdid għall-iskop ta’ dawn 
id-dispożizzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.
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Emenda 263
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f’post fejn is-
sħana mormija tkun tista’ tintuża mill-
punti ta’ domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm
tali proġett b’koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja jkun fattibbli teknikament, 
soċjoekonomikament u kummerċjalment.

Or. en

Emenda 264
Miroslav Ouzký

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW, 
eskluża installazzjoni nukleari, tiġi 
rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
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koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f’post fejn is-
sħana mormija tkun tista’ tintuża mill-punti 
ta’ domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f’post fejn is-
sħana mormija tkun tista’ tintuża mill-punti 
ta’ domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tal-eżenzjoni għandhom iqisu l-ispeċifiċitajiet tal-impjanti tal-enerġija nukleari, li 
joperaw b’fattur għoli ta’ tagħbija. Minħabba l-fattur tat-tagħbija u d-domanda limitata 
għas-sħana mogħtija mill-profili demografiċi, dawn ma jistgħux jilħqu l-proporzjoni tas-
sħana għall-ġenerazzjoni tal-elettroniku biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ koġenerazzjoni ta’ 
effiċjenza għolja kif imsemmi fil-paragrafi 3 u 6. L-installazzjonijiet nukleari kollha 
għandhom jiġu esklużi bis-sħiħ mir-rekwiżiti billi dawn ma jissodisfawx minn qabel ir-
rekwiżiti ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

Emenda 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm 
l-installazzjoni tkun tinsab f’post fejn is-
sħana mormija tkun tista’ tintuża mill-
punti ta’ domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
għandha titqies, abbażi tal-analiżi tal-
kosteffikaċja u tal-użu tagħha, fil-permess 
jew fil-liċenzja ġodda jew aġġornati.
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Or. pl

Emenda 266
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħmir tal-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’faċilitajiet 
għall-ġbir jew għall-ħżin tal-karbonju ma 
għandux jiġi kkunsidrat bħala 
rinnovazzjoni għall-finijiet ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet.

imħassar

Or. de

Emenda 267
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-
kundizzjonijiet tagħhom għall-kriterji ta’ 
awtorizzazzjoni jew għall-kriterji ta’ 
permess għall-eżenzjoni ta’ 
installazzjonijiet individwali mid-
dispożizzjonijiet fl-ewwel subparagrafu 
meta analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u 
l-benefiċċju turi li l-ispejjeż huma aktar 
mill-benefiċċji meta mqabbla mal-ispejjeż 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u 
sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat.

Or. en
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Emenda 268
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom javżaw lill-
Kummissjoni b’tali kundizzjonijiet għal 
eżenzjoni sal-1 ta’ Jannar 2014.

Or. en

Emenda 269
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Emenda 270
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Installazzjonijiet ta’ CHP għandhom ikunu ekonomikament vijabbli. F’każijiet fejn mhumiex 
ekonomikament vijabbli, miżuri oħrajn ta’ effiċjenza enerġetika jistgħu jkunu aktar xierqa u 
riżorsi finanzjarji għandhom jibqgħu disponibbli sabiex jintużaw miżuri oħrajn ta’ effiċjenza 
enerġetika.

Emenda 271
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex jiġi żgurat li jiġu implimentati biss 
proġetti bil-potenzjal tekniku u 
b’benefiċċju soċjoekonomiku u 
kummerċjalment ekonomiku pożittiv, l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-emenda għall-Artikolu 10, paragrafu 7, din l-emenda tikkjarifika li għandu jkun 
obbligatorju għall-Istati Membri li jistabbilixxu kundizzjonijiet komuni għal eżenzjoni mill-
obbligu tas-CPH sabiex jiġi żgurat li proġetti li mhumiex ekonomiċi jew mhumiex sodi 
teknikament ma jiġux implimentati.

Emenda 272
Miroslav Ouzký

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-emenda għall-Artikolu 10, paragrafu 7, din l-emenda tikkjarifika li għandu jkun 
obbligatorju għall-Istati Membri li jistabbilixxu kundizzjonijiet komuni għal eżenzjoni mill-
obbligu tas-CPH jekk a u b f’dan il-paragrafu ma jiġux issodisfati. Għandha tiżgura li 
proġetti li mhumiex ekonomiċi jew mhumiex sodi teknikament ma jiġux implimentati.

Emenda 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fi
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Emenda 274
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż ma jippermettu 
ebda dħul fuq investimenti, meta jitqiesu 
l-ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż 
l-investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u ta’ 
sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat.

.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Installazzjonijiet ta’ CHP għandhom ikunu ekonomikament vijabbli. F’każijiet fejn mhumiex 
ekonomikament vijabbli, miżuri oħrajn ta’ effiċjenza enerġetika jistgħu jkunu aktar xierqa u 
riżorsi finanzjarji għandhom jibqgħu disponibbli sabiex jintużaw miżuri oħrajn ta’ effiċjenza 
enerġetika.

Emenda 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista’ tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
notifika. F’dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2016. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
notifika. F’dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni għandhom
ikunu applikati mill-Istat Membru 
kkonċernat sakemm il-Kummissjoni 
tapprova l-kundizzjonijiet immodifikati.
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Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

Or. pl

Emenda 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta’ awtorizzazzjoni jew kriterji ta’ 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija).

Or. fi

Emenda 277
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta’ awtorizzazzjoni jew kriterji ta’ 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbġdid jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta’ awtorizzazzjoni jew kriterji ta’ 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbġdid jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom
meta tali proġett jiġi vvalutat bħala 
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kummerċjalment u teknikament fattibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Emenda 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta’ 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta’ 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-
tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta’ tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta’ 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta’ 
tisħin u tkessiħ distrettwali jekk dan huwa 
razzjonali minn perspettiva kosteffettiva. 
Huma jistgħu jeżiġu li dawn l-
installazzjonijiet jġarrbu t-tariffi tal-
konnessjoni u l-kost biex jiġu żviluppati n-
netwerks ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali 
meħtieġa sabiex is-sħana mormija tagħhom 
tiġi ttrasportata lill-konsumaturi.

Or. fi

Emenda 279
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta’ 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta’ 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-
tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta’ tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta’ 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta’ 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma
għandhom jiżguraw li dawn l-
installazzjonijiet jġarrbu t-tariffi tal-
konnessjoni u l-kost biex jiġu żviluppati n-
netwerks ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali 
meħtieġa sabiex is-sħana mormija tagħhom 
tiġi ttrasportata lill-konsumaturi jitqassmu 
b’mod ġust bejn il-partijiet involuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Emenda 280
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta’ 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta’ 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-
tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta’ tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jqisu l-ġestjoni teknika u l-
bilanċ ekonomiku tad-DHN li jiżguraw il-
konnessjoni ta’ dawn l-installazzjonijiet 
man-netwerks ta’ tisħin u tkessiħ 
distrettwali. Huma jistgħu jeżiġu li dawn l-
installazzjonijiet jġarrbu t-tariffi tal-
konnessjoni u l-kost biex jiġu żviluppati n-
netwerks ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali 
meħtieġa sabiex is-sħana mormija tagħhom 
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tiġi ttrasportata lill-konsumaturi.

Or. en

Emenda 281
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta’ 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta’ 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-
tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta’ tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta’ 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta’ 
tisħin u tkessiħ distrettwali, jekk ikun 
hemm domanda għat-tisħin jew it-tkessiħ 
f’dawk in-netwerks. Huma jistgħu jeżiġu li 
dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-tariffi 
tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu żviluppati 
n-netwerks ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali 
meħtieġa sabiex is-sħana mormija tagħhom 
tiġi ttrasportata lill-konsumaturi.

Or. pl

Emenda 282
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet fl-ewwel subparagrafu 
meta:

L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-
kundizzjonijiet għall-kriterji ta’ 
awtorizzazzjoni jew il-kriterji għal 
permess għal eżenzjoni tal-
installazzjonijiet individwali mid-
dispożizzjonijiet fl-ewwel subparagrafu 
meta analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u 
l-benefiċċju turi li l-ispejjeż huma iktar 
mill-benefiċċji meta mqabbla mal-ispejjeż 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż 
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investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u 
sħana b’tisħin u tkessiħ separat.

Or. en

Emenda 283
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet fl-ewwel subparagrafu 
meta:

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet fl-ewwel subparagrafu 
meta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Installazzjonijiet ta’ CHP għandhom ikunu ekonomikament vijabbli. F’każijiet fejn mhumiex 
ekonomikament vijabbli, miżuri oħrajn ta’ effiċjenza enerġetika jistgħu jkunu aktar xierqa u 
riżorsi finanzjarji għandhom jibqgħu disponibbli sabiex jintużaw miżuri oħrajn ta’ effiċjenza 
enerġetika.

Emenda 284
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet fl-ewwel subparagrafu 
meta:

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet fl-ewwel subparagrafu 
meta:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Emenda 285
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fi
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Emenda 287
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ sħana 
b’tisħin jew bi tkessiħ separat.

imħassar

Or. en

Emenda 288
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ sħana b’tisħin 
jew bi tkessiħ separat.

b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż ma jippermettu 
ebda dħul kompetittiv fuq l-investimenti, 
meta jitqiesu l-ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-
ħajja, inkluż l-investiment fl-infrastruttura, 
biex jiġi pprovdut l-istess ammont ta’
elettriku u sħana b’tisħin jew bi tkessiħ 
separat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Installazzjonijiet ta’ CHP għandhom ikunu ekonomikament vijabbli. F’każijiet fejn mhumiex 
ekonomikament vijabbli, miżuri oħrajn ta’ effiċjenza enerġetika jistgħu jkunu aktar xierqa u 
riżorsi finanzjarji għandhom jibqgħu disponibbli sabiex jintużaw miżuri oħrajn ta’ effiċjenza 
enerġetika.
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Emenda 289
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista’ tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014.

Or. en

Emenda 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista’ tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
notifika. F’dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2016. Il-
Kummissjoni tagħmel suġġerimenti għal 
modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
notifika. F’dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni għandhom 
ikunu applikati mill-Istat Membru 
kkonċernat sakemm il-Kummissjoni 
tapprova l-kundizzjonijiet immodifikati.
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Or. pl

Emenda 291
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija skont l-Anness VIII għall-
analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-
benefiċċju li tkopri t-territorju sħiħ ta’ 
Stat Membru msemmija fil-paragrafu 1a 
u l-analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-
benefiċċju għal installazzjonijiet 
individwali msemmija fil-paragrafi 3, 6 u
8.

Or. en

Emenda 292
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b). Il-metodoloġija 
għandha titħejja b’konsultazzjoni mal-
partijiet interessati kkonċernati. Tali 
metodoloġija għandha tqis kemm il-
perspettivi soċjoekonomiċi kif ukoll dawk 
kummerċjali finanzjarji.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li proġett tas-CHP mhuwiex biss soċjoekonomikament vijabbli, iżda wkoll 
għandu każ kummerċjali pożittiv għall-investituri involuti. Is-CHP m’għandux ikun għan 
waħdieni. Metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-benefiċċju għandha 
tinkludi dawn il-perspettivi u għandha titħejja bl-involviment tal-industrija li tkun qed 
tagħmel l-investimenti.

Emenda 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 10 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex teżamina, għall-ewwel darba sal-
1 ta’ Jannar 2015, u sussegwentement kull 
għaxar snin, permezz ta’ atti ddelegati 
skont l-Artikolu 18, il-valuri ta’ referenza 
armonizzati għall-effiċjenza stabbiliti fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni [in-numru tad-
Deċiżjoni] fuq il-bażi tad-
Direttiva 2004/8/KE.

Filwaqt li jitqiesu l-iżvilupp u l-
innovazzjonijiet tekniċi, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex teżamina, 
għall-ewwel darba sal-1 ta’ Jannar 2015, u 
sussegwentement kull għaxar snin, 
permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 18, il-valuri ta’ referenza 
armonizzati għall-effiċjenza stabbiliti fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni [in-numru tad-
Deċiżjoni] fuq il-bażi tad-
Direttiva 2004/8/KE.

Or. fi

Emenda 294
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe appoġġ disponibbli għall-
koġenerazzjoni ikun suġġett għall-fatt illi l-
elettriku prodott ikun oriġina minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u li s-

11. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe appoġġ disponibbli għall-
koġenerazzjoni ikun suġġett għall-fatt illi l-
elettriku prodott ikun oriġina minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u li s-



AM\882705MT.doc 59/134 PE475.852v02-00

MT

sħana mormija tintuża effettivament sabiex 
jinkiseb iffrankar tal-enerġija primarja. 
Huma ma għandhomx jiddifferenzjaw bejn 
l-elettriku kkonsmat fis-sit u l-elettriku 
esporatat lejn il-grilja. L-appoġġ pubbliku 
għall-koġenerazzjoni u għall-ġenerazzjoni 
u għan-netwerks ta’ tisħin distrettwali 
huwa suġġett għar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-istat, fejn dan ikun applikabbli.

sħana mormija tintuża effettivament sabiex 
jinkiseb iffrankar tal-enerġija primarja. 
Huma ma għandhomx jiddifferenzjaw bejn 
l-elettriku kkonsmat fis-sit u l-elettriku 
esporatat lejn il-grilja. L-appoġġ pubbliku 
għall-koġenerazzjoni u għall-ġenerazzjoni 
u għan-netwerks ta’ tisħin distrettwali 
huwa suġġett għar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-istat, fejn dan ikun applikabbli.

Għal proġetti tal-bijomassa appoġġ 
b’effiċjenza għolja u inċentivi oħrajn li 
huma speċifiċi għall-bijomassa jistgħu 
jkunu kumulattivi. Għall-kuntrarju, ma 
jingħata ebda appoġġ disponibbli għal 
investimenti fil-produzzjoni tal-enerġija 
individwali / deċentralizzata jekk dawn 
ifissru qtugħ fil-konnessjoni minn DHN 
effiċjenti.

Or. en

Emenda 295
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika 
għall-installazzjoni inkluża f’dawn l-
inventarji għandha titqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, meta din 
tintalab. L-Istati Membri għandhom 
jinkludu sommarju mhux kunfidenzjali li 
jinkludi informazzjoni aggregata tal-
inventarji fir-rapporti msemmija fl-

imħassar
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Artikolu 19(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 296
János Áder

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika għall-
installazzjoni inkluża f’dawn l-inventarji 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta din tintalab. L-Istati 
Membri għandhom jinkludu sommarju 
mhux kunfidenzjali li jinkludi 
informazzjoni aggregata tal-inventarji fir-
rapporti msemmija fl-Artikolu 19(2).

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar. 
Dan għandu jiġi aġġornat kull tliet snin. Id-
dejta annwali speċifika għall-installazzjoni 
inkluża f’dawn l-inventarji għandha 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta din tintalab. L-Istati 
Membri għandhom jinkludu sommarju 
mhux kunfidenzjali li jinkludi 
informazzjoni aggregata tal-inventarji fir-
rapporti msemmija fl-Artikolu 19(2).

Or. en

Emenda 297
János Áder
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika għall-
installazzjoni inkluża f’dawn l-inventarji 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta din tintalab. L-Istati 
Membri għandhom jinkludu sommarju 
mhux kunfidenzjali li jinkludi 
informazzjoni aggregata tal-inventarji fir-
rapporti msemmija fl-Artikolu 19(2).

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar fit-
territorju tagħhom. Dan għandu jiġi 
aġġornat kull tliet snin. Id-dejta annwali 
speċifika għall-installazzjoni inkluża 
f’dawn l-inventarji għandha titqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, meta 
din tintalab. L-Istati Membri għandhom 
jinkludu sommarju mhux kunfidenzjali li 
jinkludi informazzjoni aggregata tal-
inventarji fir-rapporti msemmija fl-
Artikolu 19(2).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal direttiva tqabbel b’mod żbaljat is-settur tar-raffinar ma’ dak tal-
ġenerazzjoni ta’ enerġija elettrika, paragun li huwa kompletament inadegwat.

Emenda 298
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 299
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 b. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri biex jiżguraw li d-distributuri tal-
enerġija jagħtu prijorità lid-distribuzzjoni 
tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, kif 
definit fl-Artikolu 2(6) tad-Direttiva 
2010/31/UE.

Or. en

Emenda 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jippermettu 
komponenti ta’ skemi u ta’ strutturi 
tariffarji b’għan soċjali għat-trażmissjoni 
u għad-distribuzzjoni tal-enerġija 
destinata għan-netwerk, sakemm 
kwalunkwe effett ta’ tfixkil fuq is-sistema 
ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni 
jinżamm fuq il-livell minimu meħtieġ u 
ma jkunx sproporzjonat għall-għan 
soċjali.

imħassar

Or. pl

Emenda 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa.

Or. pl

Emenda 302
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 303
Vladko Todorov Panayotov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 305
Peter Liese

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jinkoraġġixxu r-rispons għad-
domanda, biex jipparteċipaw b’mod mhux 
diskriminatorju flimkien ma’ swieq ta’ 
riżerva tal-enerġija u terzjarji lokali u 
reġjonali, jekk ikun meħtieġ billi jitolbu li 
l-aworitajiet regolatorji nazzjonali u t-
TSOs biex jiddefinixxu speċifikazzjonijiet 
tekniċi għall-parteċipazzjoni fis-swieq ta’ 
riżerva tal-enerġija u terzjarji, abbażi tar-
rekwiżiti tekniċi ta’ dawn is-swieq u l-
kapaċitajiet tar-rispons għad-domanda.
L-ispeċifikazzjonijiet tal-offerta għal 
Rispons għad-Domanda għall-
parteċipazzjoni fis-swieq ta’ riżerva tal-
enerġija u terzjarji għandhom jinkludu 
speċifikazzjonijiet raġonevoli dwar:
a) L-għadd minimu ta’ kapaċità totali ta’ 
kW meħtieġa għall-parteċipazzjoni
b) Metodoloġija ta’ kejl ta’ referenza
c) L-għadd minimu ta’ kW meħtieġa 
għall-parteċipazzjoni għal kull post bil-
miter (jekk ikun hemm)
d) Id-dewmien tal-attivazzjoni tar-rispons 
għad-domanda
e) Il-ħin tal-attivazzjoni tar-rispons għad-
domanda
f) Żmien tan-notifika għall-attivazzjoni ta’ 
rispons għad-domanda
g) Rekwiżiti tat-telemetrija
h) Rekwiżiti tal-penali
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i) Frekwenza tal-attivazzjoni tar-rispons 
għad-domanda
j) Intervalli bejn l-attivazzjonijiet
k) Tul ta’ żmien tad-durata tal-offerta
l) L-għażla li jsiru offerti fuq kapaċità 
pożittiva jew negattiva
m) Pagamenti ta’ disponibbiltà
Il-potenzjal ta’ rispons għad-domanda 
għandu jitqies bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni tal-adegwatezza tal-
kapaċità nazzjonali jew miżuri oħrajn 
relatati mal-affidabbiltà tal-enerġija. 
Waqt l-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ 
adegwatezza tal-kapaċità, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-potenzjal ta’ 
kontribuzzjoni tar-Rispons għad-
Domanda jitqies bis-sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 306
Peter Liese

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
kompetenza teknika, ta’ oġġettività u ta’ 
affidabbiltà, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, sal-1 ta’ Jannar 2014, l-iskemi 
ta’ kwalifiki jingħataw għall-fornituri ta’ 
servizzi tal-enerġija, għall-awditi tal-
enerġija u għall-miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika, inkluż għall-
installaturi tal-elementi tal-bini kif ġew 
iddefiniti fl-Artikolu 2(9) tad-
Direttiva 2010/31/UE. L-Istati Membri 
jeżaminaw jekk is-sistemi edukattivi u ta’ 
taħriġ mill-ġdid rispettivi tagħhom 
ikoprux l-għarfien meħtieġ.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F’bosta Stati Membri diġà jeżistu sistemi effiċjenti għall-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ 
ulterjuri. Dawn jiggarantixxu li miżuri għaż-żieda tal-effiċjenza enerġetika, il-gwida tal-
enerġija u s-servizzi tal-enerġija diġà qed jitwettqu f’livell għoli ta’ kwalifiki. Għaldaqstant,
għandu jiġi kkjarifikat li l-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-azzjonijiet fuq sistemi eżistenti ta’ 
kwalifiki / oqfsa regolatorji.

Emenda 308
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 310
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 311
Judith A. Merkies
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 312
Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni u t-taħriġ huma fatturi ewlenin fl-effiċjenza enerġetika. L-Istati Membri 
m’għandhomx ikunu jistgħu jevitaw ir-responsabbiltà f’dan il-qasam. Huwa importanti li l-
Istati Membri jfasslu pjanijiet konkreti dwar il-mod kif se jilħqu l-miri tagħhom tal-effiċjenza 
enerġetika.

Emenda 313
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
s-suq tas-servizzi tal-enerġija u l-aċċess tal-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju għal dan 
is-suq billi:

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Emenda 314
Oreste Rossi

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

e a) l-awtoritajiet pubbliċi jkunu meħtieġa 
jikkunsidraw l-użu ta’ Kuntratti għall-
Prestazzjoni tal-Enerġija (EPC), waqt ir-
rinovazzjoni ta’ bini

Or. en

Emenda 315
Peter Liese

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e a) il-monitoraġġ, flimkien mal-
Kummissjoni, tal-funzjonament tas-suq, 
minħabba tgħawwiġ potenzjali tas-swieq 
b’konsegwenza tad-dħul fis-suq tas-
servizzi tal-enerġija mid-distributuri tal-
enerġija jew kumpaniji tal-bejgħ tal-
enerġija fil-livell tal-konsumatur

Or. en

Emenda 316
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 -pragraph 1-punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jipprovdu appoġġ finanzjarju għas-
servizzi tal-enerġija lill-familji bi dħul 
baxx.

Or. de



PE475.852v02-00 74/134 AM\882705MT.doc

MT

Emenda 317
Peter Liese, Renate Sommer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 318
Sabine Wils

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a a) L-Istati Membri għandhom joħolqu 
programmi ta’ appoġġ rilevanti sabiex l-
ispejjeż tal-miżuri għat-titjib tal-effiċjenza 
enerġetika tal-bini ma jiġux imposti fuq 
il-kerrejja bi dħul baxx.

Or. de

Emenda 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 321
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1-punt b a(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a ) dispożizzjonijiet legali u regolatorji, 
u prattiki amministrattivi, dwar l-akkwist, 
l-installazzjoni, l-awtorizzazzjoni u l-
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konnessjoni mal-grilja ta’ ġeneraturi tal-
enerġija fuq skala żgħira, bil-għan li jiġi 
żgurat li unitajiet domestiċi jkunu jistgħu
jużaw teknoloġiji mikro biex jiġġeneraw l-
enerġija.

Or. en

Emenda 322
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjoni tal-ostakli u tal-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun 
innotifikata lill-Kummissjoni fl-ewwel 
rapport supplimentari msemmi fl-
Artikolu 19(2).

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.).

Emenda 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa sabiex tadotta att iddelegat skont l-
Artikolu 18 ħalli tistabbilixxi s-sistema ta’ 
rikonoxximent reċiproku tal-iffrankar tal-
enerġija miksub taħt l-iskemi nazzjonali 
ta’ obbligi ta’ effiċjenza enerġetika
msemmija fl-Artikolu 6(9).

imħassar
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Or. fi

Ġustifikazzjoni

Sistema għar-rikonoxximent reċiproku tal-iffrankar tal-enerġija tista’ tkun ta’ piż 
amministrattiv u twassal għal spejjeż sostanzjali.

Emenda 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 a
Fondi
1. Mingħajr ħsara għall-Artikoli 107 u 
108 tat-Trattat, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu fond jew fondi biex 
jissussidjaw it-twettiq ta’ programmi u 
miżuri għat-titjib tal-effiċjenza enerġetika, 
għall-promozzjoni tal-iżvilupp ta’ suq 
għal miżuri tal-effiċjenza enerġetika u 
biex joffru assistenza teknika. Tali miżuri 
jistgħu jinkludu l-promozzjoni ta’ 
awditjar tal-enerġija u strumenti 
finanzjarji għall-iffrankar tal-enerġija, 
appoġġ għar-rinovazzjoni profonda ta’ 
bini partikolarment għal unitajiet 
domestiċi bi dħul baxx. Il-fond jista’, fost 
sorsi oħrajn, jinkludi d-dħul iġġenerat 
mill-irkant taħt l-ETS, finanzjament mill-
Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni, 
kontribuzzjonijiet finanzjarji sussegwenti 
dderivati mill-iskemi ta’ obbligi msemmija 
fl-Artikolu 6 ta’ din id-Direttiva.
2. Il-fondi jintużaw biex jattiraw 
investiment privat fl-ambitu tal-effiċjenza 
enerġetika, permezz ta’ garanziji ta’ self u 
mekkaniżmi oħrajn ta’ inġinerija 
finanzjarja.
3. Meta l-fondi jissussidjaw it-twettiq ta’ 
miżuri għat-titjib tal-effiċjenza enerġetika, 
l-aċċess għall-fondi bil-kundizzjoni li jkun 
hemm verament iffrankar tal-enerġija jew 
titjib tal-effiċjenza enerġetika. Dan ikun 
ippruvat b’mezzi xierqa, bħal ċertifikati 
tal-prestazzjoni tal-enerġija għall-bini jew 
tikketti tal-enerġija għall-prodotti.
4. Il-fondi għandhom ukoll joffru 
assistenza teknika lil partijiet terzi, bħall-
konsumaturi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju u investituri oħrajn, biex 
jappoġġjaw il-penetrazzjoni fis-suq ta’ 
programmi u miżuri tal-effiċjenza 
enerġetika ta’ kwalità tajba.
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5. Il-fondi jistgħu jkunu marbuta ma’ 
aġenziji jew programmi apposta li jgħinu 
biex jidderieġu l-flejjes lejn proġetti 
xierqa u biex jitwettqu l-funzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 3 u 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Faċilitajiet finanzjarji u ta’ assistenza teknika huma strumenti meħtieġa biex jitneħħew ill-
ostakli eżistenti li jipprevienu l-adozzjoni ta’ miżuri tal-effiċjenza enerġetika fis-suq.

Emenda 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sat-30 ta’ April ta’ kull sena, l-Istati 
Membri għandhom jirrapportaw dwar il-
progress li sar sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali vinkolanti għall-effiċjenza 
enerġetika, skont l-Anness XIV (1).
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Emenda 328
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 329
Kriton Arsenis

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sat-30 ta’ April ta’ kull sena, l-Istati 
Membri għandhom jirrapportaw dwar il-
progress li sar sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali vinkolanti tagħhom għall-
effiċjenza enerġetika, skont l-
Anness XIV (1).
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Emenda 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sat-30 ta’ April 2014, u sussegwentement 
kull tliet snin, l-Istati Membri għandhom 
iressqu rapporti supplimentari 
b’informazzjoni dwar politiki, pjanijiet ta’ 
azzjoni, programmi u miżuri nazzjonali 
għall-effiċjenza enerġetika li ġew 
implimentati jew ippjanati fuq il-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali għal titjib 
tal-effiċjenza enerġetika sabiex jintlaħqu 
l-miri nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika msemmija fl-Artikolu 3(1). Ir-
rapporti għandhom ikunu kkomplementati 
bi stimi aġġornati tal-konsum totali 
mistenni tal-enerġija primarja fl-2020, kif 
ukoll b’livelli stmati tal-konsum tal-
enerġija primarja fis-setturi indikati fl-
Anness XIV (1).

2. Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Diċembru 2013, l-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw lill-Kummissjoni bil-pjanijiet
nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika li 
jiddeskrivu kif l-Istati Membri jippjanaw 
li jintlaħqu l-miri nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika msemmija fl-
Artikolu 3(1). Il-Kummissjoni tivvaluta 
dawk il-pjanijiet u tista’ tirrifjutahom jew 
tipproponi emendi għalihom. Kull sentejn, 
l-Istati Membri jippreżentaw rapport lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
pjanijiet nazzjonali tal-effiċjenza 
enerġetika tagħhom. Ir-rapporti għandhom 
ikunu kkomplementati bi stimi aġġornati 
tal-konsum totali mistenni tal-enerġija 
primarja fl-2020, kif ukoll b’livelli stmati 
tal-konsum tal-enerġija primarja fis-setturi 
indikati fl-Anness XIV (1). Il-
Kummissjoni għandha, sa mhux aktar 
tard mit-30 ta’ Settembru 2013, 
tippreżenta mudell bħala gwida għar-
rapporti supplimentari. Dan il-mudell 
ikun adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 20(2). 
Ir-rapporti supplimentari fi kwalunkwe 
każ għandhom jinkludu l-informazzjoni 
speċifikata fl-Anness XIV. Meta 
jistabbilixxu l-pjanijiet nazzjonali tal-
effiċjenza enerġetika tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom iqisu miżuri ta’ 
effiċjenza enerġetika kosteffettivi u r-
riskju ta’ rilaxx tal-karbonju.
Meta jistabbilixxu l-pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali tagħhom tal-effiċjenza 
enerġetika, l-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw il-promozzjoni ta’ approċċ ta’ 
sistema, pereżempju għat-tidwil, f’livell 
nazzjonali, biex jitħeġġeġ l-użu ta’ 
potenzjali addizzjonali tal-iffrankar tal-
enerġija li jeżistu lil hinn mill-approċċ ta’ 
prodott waħdieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tibni fuq l-emenda 15 ippreżentata fl-abbozz ta’ opinjoni. Barra dan, l-approċċ 
tas-sistema jiddaħħal hawn, li għandu potenzjal ta’ ffrankar enormi għall-kuntrarju tal-
approċċ ta’ prodott waħdieni. Fil-każ tat-tidwil, sistemi effiċjenti tat-tidwil jinkludu d-
ditekters ta’ preżenzi, aġġustament tad-dawl ta’ matul il-ġurnata u l-użu ta’ luminarji 
effiċjenti.

Emenda 331
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sat-30 ta’ April 2014, u sussegwentement 
kull tliet snin, l-Istati Membri għandhom 
iressqu rapporti supplimentari 
b’informazzjoni dwar politiki, pjanijiet ta’ 
azzjoni, programmi u miżuri nazzjonali 
għall-effiċjenza enerġetika li ġew 
implimentati jew ippjanati fuq il-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika sabiex jintlaħqu l-
miri nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
msemmija fl-Artikolu 3(1). Ir-rapporti 
għandhom ikunu kkomplementati bi stimi 
aġġornati tal-konsum totali mistenni tal-
enerġija primarja fl-2020, kif ukoll b’livelli 
stmati tal-konsum tal-enerġija primarja fis-
setturi indikati fl-Anness XIV (1).

Sat-30 ta’ April 2014, u sussegwentement 
kull tliet snin, l-Istati Membri għandhom 
iressqu rapporti supplimentari 
b’informazzjoni dwar politiki, pjanijiet ta’ 
azzjoni, programmi u miżuri nazzjonali 
għall-effiċjenza enerġetika li ġew 
implimentati jew ippjanati fuq il-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika sabiex jintlaħqu l-
miri nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
msemmija fl-Artikolu 3(1) u l-
implimentazzjoni tal-miri msemmija fl-
Artikolu 3a (ġdid). Ir-rapporti għandhom 
ikunu kkomplementati bi stimi aġġornati 
tal-konsum totali mistenni tal-enerġija 
primarja fl-2020, kif ukoll b’livelli stmati 
tal-konsum tal-enerġija primarja fis-setturi 
indikati fl-Anness XIV (1).

Or. en
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Emenda 332
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sat-30 ta’ April 2014, u sussegwentement 
kull tliet snin, l-Istati Membri għandhom 
iressqu rapporti supplimentari 
b’informazzjoni dwar politiki, pjanijiet ta’ 
azzjoni, programmi u miżuri nazzjonali 
għall-effiċjenza enerġetika li ġew
implimentati jew ippjanati fuq il-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika sabiex jintlaħqu l-
miri nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
msemmija fl-Artikolu 3(1). Ir-rapporti 
għandhom ikunu kkomplementati bi stimi 
aġġornati tal-konsum totali mistenni tal-
enerġija primarja fl-2020, kif ukoll b’livelli 
stmati tal-konsum tal-enerġija primarja fis-
setturi indikati fl-Anness XIV (1).

Sat-30 ta’ April 2014, l-Istati Membri 
għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni 
l-pjanijiet nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika li jiddeskrivu kif l-Istati 
Membri jippjanaw li jilħqu l-miri 
nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika 
msemmija fl-Artikolu 3(1). Dawn il-
pjanijiet jinkludu miżuri implimentati jew 
ippjanati fuq il-livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali għal titjib tal-effiċjenza enerġetika. 
Il-pjanijiet nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika jkunu vvalutati mill-
Kummissjoni u jistgħu jiġu rrifjutati jekk 
il-miżuri stabbiliti fil-pjan ma jkunux  
biżżejjed biex tintlaħaq il-mira nazzjonali 
għall-effiċjenza enerġetika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 333
Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a (ġdid) L-Istati Membri m’għandhomx 
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jistabbilixxu miri għall-industriji li jkunu 
esposti għal riskju sinifikanti ta’ rilaxx 
tal-karbonju, kif determinat fid-Deċiżjoni 
tal-Kummissjoni 2010/2/UE. Jekk 
madankollu jiddeċiedu li jagħmlu dan, l-
Istati Membri jistgħu jesprimu miri 
settorjali possibbli għall-proċessi ta’ 
produzzjoni f’dawn l-industriji f’użu ta’ 
enerġija għal kull unità ta’ output sabiex 
jiġi evitat li jkun hemm tfixkil għat-
tkabbir industrijali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industriji b’riskju għoli li jkunu affettwati bi tnixxija ta’ karbonju m’għandhomx jiġu 
indirizzati direttament minn din id-direttiva. Jekk dawn l-industriji jiġu indirizzati aktar tard 
mill-Istati Membri, il-miri tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiġu stabbiliti biss b’mod 
relattiv, f’output għal kull unità.

Emenda 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-Istati Membri m’għandhomx 
jistabbilixxu miri għall-industriji li jkunu 
esposti għal riskju sinifikanti ta’ rilaxx 
tal-karbonju, kif stabbilit fid-Deċiżjoni 
tal-Kummissjoni 2010/2/UE. Jekk 
madankollu jiddeċiedu li jagħmlu dan, l-
Istati Membri għandhom jesprimu miri 
settorjali possibbli għal proċessi ta’ 
produzzjoni f’dawn l-industriji fl-użu tal-
enerġija għal kull unità ta’ output sabiex 
jiġi evitat li jixxekkel it-tkabbir 
industrijali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-industriji b’riksju għoli li jkunu affettwati minn rilaxx tal-karbonju m’għandhomx ikunu 
indirizzati direttament minn din id-direttiva. Jekk dawn l-industriji jiġu indirizzati aktar tard 
mill-Istati Membri, il-miri tal-effiċjenza enerġetika għandhom biss jiġu stabbiliti b’mod 
relattiv, f’output għal kull unità.

Emenda 335
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 336
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tevalwa r-
rapporti annwali u r-rapporti supplimentari 
u għandha tivvaluta kemm għamlu 
progress l-Istati Membri sabiex jilħqu l-

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

jilħqu l-miri nazzjonali tal-effiċjenza 
enerġetika mitluba mill-Artikolu 3(1) u 
sabiex tiġi implimentata din id-Direttiva. 
Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
valutazzjoni tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tagħha tar-rapporti, il-
Kummissjoni tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet jew tissuġġerixxi 
modifiki għall-istrumenti applikati mill-
Istati Membri. Jekk il-valutazzjoni turi li 
Stat Membru ma jkunx miexi sew biex 
jilħaq il-mira nazzjonali tal-effiċjenza 
enerġetika, l-Istati Membru, fuq talba tal-
Kummissjoni, għandu jirrevedi l-pjan 
nazzjonali tiegħu tal-effiċjenza enerġetika 
msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 337
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-ewwel 
rapport supplimentari għandha tinkludi 
valutazzjoni tal-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika tal-installazzjonijiet eżistenti u 
ġodda li jwettqu l-kombusjoni tal-fjuwils 
b’input termali kklassifikat totali ta’ 
50 MW jew iktar u tal-installazzjonijiet li 
jwettqu r-raffinar taż-żejt minerali u tal-

imħassar
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gass fid-dawl tal-aħjar tekniki disponibbli 
rilevanti, kif ġie żviluppat skont id-
Direttiva 2010/75/UE u d-
Direttiva 2008/1/KE. Fejn din il-
valutazzjoni tidentifika diskrepanzi 
sinifikanti bejn il-livelli effettivi tal-
effiċjenza enerġetika ta’ installazzjonijiet 
ta’ din ix-xorta u l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
aħjar tekniki disponibbli rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tipproponi, jekk 
dan ikun xieraq, rekwiżiti sabiex jittejbu l-
livelli tal-effiċjenza enerġetika milħuqa 
minn installazzjonijiet ta’ din ix-xorta jew 
li l-użu ta’ tali tekniki fil-ġejjieni għandu 
jkun kundizzjoni sabiex ikunu permessi 
installazzjonijiet ġodda u għar-reviżjoni 
perjodika tal-permessi għall-
installazzjonijiet eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Emenda 338
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-
ewwel rapport supplimentari għandha 

imħassar
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tinkludi valutazzjoni tal-livelli tal-
effiċjenza enerġetika tal-installazzjonijiet 
eżistenti u ġodda li jwettqu l-kombusjoni 
tal-fjuwils b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar u tal-
installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar taż-
żejt minerali u tal-gass fid-dawl tal-aħjar 
tekniki disponibbli rilevanti, kif ġie 
żviluppat skont id-Direttiva 2010/75/UE u 
d-Direttiva 2008/1/KE. Fejn din il-
valutazzjoni tidentifika diskrepanzi 
sinifikanti bejn il-livelli effettivi tal-
effiċjenza enerġetika ta’ installazzjonijiet 
ta’ din ix-xorta u l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
aħjar tekniki disponibbli rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tipproponi, jekk 
dan ikun xieraq, rekwiżiti sabiex jittejbu l-
livelli tal-effiċjenza enerġetika milħuqa 
minn installazzjonijiet ta’ din ix-xorta jew 
li l-użu ta’ tali tekniki fil-ġejjieni għandu 
jkun kundizzjoni sabiex ikunu permessi 
installazzjonijiet ġodda u għar-reviżjoni 
perjodika tal-permessi għall-
installazzjonijiet eżistenti.
Il-Kummissjoni għandha wkoll 
timmonitorja l-impatt tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fuq 
id-Direttiva 2003/87/KE, id-
Direttiva 2009/28/KE kif ukoll id-
Direttiva 2010/31/KE.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Legislative overlapping with other directives in force should be avoided, in order to ensure 
that current energy and environment policies remain consistent. Secondly, the proposal for a 
directive erroneously compares the refining sector with that of electricity generation, which is 
totally inappropriate.

Emenda 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-ewwel 
rapport supplimentari għandha tinkludi 
valutazzjoni tal-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika tal-installazzjonijiet eżistenti u 
ġodda li jwettqu l-kombusjoni tal-fjuwils 
b’input termali kklassifikat totali ta’ 
50 MW jew iktar u tal-installazzjonijiet li 
jwettqu r-raffinar taż-żejt minerali u tal-
gass fid-dawl tal-aħjar tekniki disponibbli 
rilevanti, kif ġie żviluppat skont id-
Direttiva 2010/75/UE u d-
Direttiva 2008/1/KE. Fejn din il-
valutazzjoni tidentifika diskrepanzi 
sinifikanti bejn il-livelli effettivi tal-
effiċjenza enerġetika ta’ installazzjonijiet 
ta’ din ix-xorta u l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
aħjar tekniki disponibbli rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tipproponi, jekk dan 
ikun xieraq, rekwiżiti sabiex jittejbu l-
livelli tal-effiċjenza enerġetika milħuqa 
minn installazzjonijiet ta’ din ix-xorta jew 
li l-użu ta’ tali tekniki fil-ġejjieni għandu 
jkun kundizzjoni sabiex ikunu permessi 
installazzjonijiet ġodda u għar-reviżjoni 
perjodika tal-permessi għall-
installazzjonijiet eżistenti.

Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-ewwel 
rapport supplimentari għandha tinkludi 
valutazzjoni tal-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika tal-installazzjonijiet eżistenti u 
ġodda li jwettqu l-kombusjoni tal-fjuwils 
b’input termali kklassifikat totali ta’ 
50 MW jew iktar u tal-installazzjonijiet li 
jwettqu r-raffinar taż-żejt minerali u tal-
gass fid-dawl tal-aħjar tekniki disponibbli 
rilevanti, kif ġie żviluppat skont id-
Direttiva 2010/75/UE u d-
Direttiva 2008/1/KE. Fejn din il-
valutazzjoni tidentifika diskrepanzi 
sinifikanti bejn il-livelli effettivi tal-
effiċjenza enerġetika ta’ installazzjonijiet 
ta’ din ix-xorta u l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
aħjar tekniki disponibbli rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tipproponi, sal-31 
ta’ Diċembru 2015, jekk dan ikun xieraq, 
rekwiżiti sabiex jittejbu l-livelli tal-
effiċjenza enerġetika milħuqa minn 
installazzjonijiet ta’ din ix-xorta jew li l-
użu ta’ tali tekniki fil-ġejjieni għandu jkun 
kundizzjoni sabiex ikunu permessi 
installazzjonijiet ġodda u għar-reviżjoni 
perjodika jew aġġornar tal-permessi għall-
installazzjonijiet eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Madwar 65 % tal-enerġija primarja li tmur f’impjanti standard ta’ impjanti tal-faħam u tal-
enerġija nukleari taħrab bħala sħana mormija. L-issettjar ta’ rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni għall-ġenerazzjoni tal-enerġija jista’ jikkontribwixxi għal wieħed minn sitta tal-
mira ta’ 20 % għal 2020.

Emenda 340
János Áder

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-ewwel 
rapport supplimentari għandha tinkludi 
valutazzjoni tal-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika tal-installazzjonijiet eżistenti u 
ġodda li jwettqu l-kombusjoni tal-fjuwils 
b’input termali kklassifikat totali ta’ 
50 MW jew iktar u tal-installazzjonijiet li 
jwettqu r-raffinar taż-żejt minerali u tal-
gass fid-dawl tal-aħjar tekniki disponibbli 
rilevanti, kif ġie żviluppat skont id-
Direttiva 2010/75/UE u d-
Direttiva 2008/1/KE. Fejn din il-
valutazzjoni tidentifika diskrepanzi 
sinifikanti bejn il-livelli effettivi tal-
effiċjenza enerġetika ta’ installazzjonijiet 
ta’ din ix-xorta u l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
aħjar tekniki disponibbli rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tipproponi, jekk dan 
ikun xieraq, rekwiżiti sabiex jittejbu l-
livelli tal-effiċjenza enerġetika milħuqa 
minn installazzjonijiet ta’ din ix-xorta jew 
li l-użu ta’ tali tekniki fil-ġejjieni għandu 
jkun kundizzjoni sabiex ikunu permessi 
installazzjonijiet ġodda u għar-reviżjoni 
perjodika tal-permessi għall-
installazzjonijiet eżistenti.

Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-ewwel 
rapport supplimentari għandha tinkludi 
valutazzjoni tal-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika tal-installazzjonijiet eżistenti u 
ġodda li jwettqu l-kombusjoni tal-fjuwils 
b’input termali kklassifikat totali ta’ 
50 MW jew iktar fid-dawl tal-aħjar tekniki 
disponibbli rilevanti, kif ġie żviluppat 
skont id-Direttiva 2010/75/UE u d-
Direttiva 2008/1/KE. Fejn din il-
valutazzjoni tidentifika diskrepanzi 
sinifikanti bejn il-livelli effettivi tal-
effiċjenza enerġetika ta’ installazzjonijiet 
ta’ din ix-xorta u l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
aħjar tekniki disponibbli rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tipproponi, jekk dan 
ikun xieraq, rekwiżiti sabiex jittejbu l-
livelli tal-effiċjenza enerġetika milħuqa 
minn installazzjonijiet ta’ din ix-xorta jew 
li l-użu ta’ tali tekniki fil-ġejjieni għandu 
jkun kundizzjoni sabiex ikunu permessi 
installazzjonijiet ġodda u għar-reviżjoni 
perjodika tal-permessi għall-
installazzjonijiet eżistenti.

Or. en

Emenda 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha wkoll 
timmonitorja l-impatt tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fuq 
id-Direttiva 2003/87/KE, id-
Direttiva 2009/28/KE kif ukoll id-

imħassar
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Direttiva 2010/31/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Emenda 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha wkoll 
timmonitorja l-impatt tal-implimentazzjoni 
ta' din id-Direttiva fuq id-
Direttiva 2003/87/KE, id-
Direttiva 2009/28/KE kif ukoll id-
Direttiva 2010/31/KE.

Il-Kummissjoni għandha wkoll 
timmonitorja l-impatt tal-implimentazzjoni 
ta' din id-Direttiva fuq id-
Direttiva 2003/87/KE, id-
Direttiva 2009/28/KE kif ukoll id-
Direttiva 2010/31/KE. Sa mhux aktar tard 
mit-30/06/2013, il-Kummissjoni Ewropea 
għandha tippreżenta proposta biex 
taġġusta d-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni 
tal-Isforzi (Deċiżjoni Nru 406/2009/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill).

Or. en

Ġustifikazzjoni

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
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+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Emenda 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Sa mhux aktar tard minn 6 xhur 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, 
il-Kummissjoni għandha tadotta 
regolament li jemenda r-Regolament 
imsemmi fl-Artikolu 10(4) tad-Direttiva 
2003/87/KE sabiex tirriżerva 
allokazzjonijiet sabiex terġa’ tistabbilixxi 
l-iskarsezza għal-livelli previsti fil-
valutazzjoni tal-impatt li fuqha ġiet 
maqbula l-leġiżlazzjoni, biex b’hekk ikun 
jista’ jintlaħaq l-objettiv oriġinali biex 
jingħataw inċentivi għal investimenti 
f’teknoloġiji b’użu baxx tal-karbonju u 
miżuri ta’ effiċjenza enerġetika, u wara 
dan tipproponi att leġiżlattiv sabiex tali 
allokazzjonijiet ikunu jistgħu jiġu 
eliminati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ETS huwa l-istrument prinċipali għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet industrijali u l-promozzjoni 
tal-investiment f’teknoloġiji b’użu baxx tal-karbonju iżda l-ammont żejjed tal-allokazzjonijiet 
ETS juri li qed jonqos milli jipprovdi l-istimolu neċessarju ta’ investiment. L-ammont żejjed 
ta’ allokazzjonijiet għandu jiġi rtirat sabiex joħloq skarsezza u jerġa jistabbilixxi l-
mekkaniżmu tal-prezzijiet.

Emenda 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 b. Qabel tmiem l-2013, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi leġiżlazzjoni biex 
mill-2020 temenda r-rekwiżit ta’ tnaqqis 
lineari annwali għal valur sinifikanti biex 
jintlaħqu r-rekwiżiti tal-mira tat-tnaqqis 
tas-CO2 tal-2050;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont żejjed ta’ allokazzjonijiet juri li l-ETS qed jonqos milli jipprovdi l-istimolu 
neċessarju ta’ investiment f’teknoloġiji b’użu baxx tal-karbonju. L-ammont massimu ta’ 
allokazzjonijiet għandu jitnaqqas b’tali mod sabiex jintlaħqu l-miri tat-tnaqqis tas-CO2 tal-
2050 billi l-ETS huwa l-istrument ewlieni għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet. Huwa importanti li l-
industrija tiġi avżata bil-quddiem b’tali bidla sabiex tippermettilhom jippjanaw l-investimenti 
tagħhom.

Emenda 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 347
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 348
Kriton Arsenis

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 349
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Sat-30 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tressaq il-valutazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 3(2) quddiem il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, segwita, jekk ikun
meħtieġ, bi proposti għal miżuri oħrajn. 
Il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata 
wkoll fuq l-evalwazzjoni tal-ewwel rapport 
annwali msemmi fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrefletti aħjar il-bażi legali u l-konklużjonijiet tal-Kunsill straordinarju tal-
Enerġija tal-04/02/11.

Emenda 350
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 8 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) sabiex tinbidel ir-rata tal-iffrankar 
stabbilita fl-Artikolu 6(1);

imħassar

Or. en

Emenda 351
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) sabiex tinbidel ir-rata tal-iffrankar 
stabbilita fl-Artikolu 6(1);

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

(Ara l-emenda għall-Artikolu 6, paragrafu 1)

Emenda 352
Kriton Arsenis

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 10 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni għandha tipproponi 
fir-rigward tal-allokazzjonijiet tal-ETS 
tal-UE li jridu jiġu rkantati matul il-
perjodu 2013 sal-2020, ir-riżerva tal-
ammont neċessarju ta’ allokazzjonijiet 
sabiex jinħolqu inċentivi għal miżuri 
addizzjonali tal-effiċjenza enerġetika.

Or. en
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Emenda 353
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sat-30 ta’ Ġunju 2018, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-progress li għamlu l-
Istati Membri sabiex ineħħu l-ostakli 
regolatorji u mhux regolatorji msemmija fl-
Artikolu 15(1); din il-valutazzjoni għandha 
tkun segwita, jekk dan ikun xieraq, minn 
proposta leġiżlattiva.

9. Sat-30 ta’ Ġunju 2018, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-progress li għamlu l-
Istati Membri sabiex ineħħu l-ostakli 
regolatorji u mhux regolatorji msemmija fl-
Artikolu 15(1); din il-valutazzjoni għandha 
tkun segwita, jekk dan ikun xieraq, minn 
rakkomandazzjonijiet.

Or. it

Emenda 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a – Emendi għad-Direttiva 
2003/87/KE
Fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/87/KE l-
paragrafu li ġej jiġi miżjud wara t-tieni 
paragrafu:
“Mill-2014 ’l quddiem il-fattur ta’ tnaqqis 
lineari għandu jkun 2.25%.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fattur lineari tal-limitu massimu tal-ETS għandu jiġi aġġustat għall-miżuri tal-effiċjenza
enerġetika kif ukoll għall-objettiv tal-klima tal-UE li jinkiseb tal-anqas 80 % ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet domestiċi tal-gassijiet b’effett ta’ serra sal-2050. It-2.25 % jirrappreżenta 
tnaqqis lineari bbażat fuq ishma ta’ emissjonijiet tas-setturi koperti mill-ETS sal-2050 kif 
spjegat fil-Pjan Direzzjonali tal-Kummissjoni dwar il-Klima 2050.
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Emenda 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS -1 (ġdid)
Miri Nazzjonali għall-Iffrankar tal-

Enerġija
Stat Membru

Konsum ta’ enerġija primarja Mtoe
2007
-20% fl-2020
Il-Belġju
50,2
40,2
Il-Bulgarija
19,3
15,4
Ir-Repubblika Ċeka
43,6
34,9
Id-Danimarka
20,2
16,2
Il-Ġermanja
314,9
251,9
L-Estonja
5,9
4,7
L-Irlanda
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15,8
12,6
Il-Greċja
32,6
26,1
Spanja
138,9
111,1
Franza
254,8
203,8
L-Italja
173,3
138,6
Ċipru
2,7
2,2
Il-Latvja
4,7
3,8
Il-Litwanja
7,8
6,2
Il-Lussemburgu
4,6
3,7
L-Ungerija
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Il-Pajjiżi l-Baxxi



PE475.852v02-00 100/134 AM\882705MT.doc

MT

70,3
56,2
L-Awstrija
32,0
25,6
Il-Polonja
93,1
74,5
Il-Portugall
23,8
19,0
Ir-Rumanija
37,5
30,0
Is-Slovenja
7,0
5,6
Ir-Repubblika Slovakka
16,8
13,4
Il-Finlandja
36,2
29,0
L-Isvezja
48,1
38,5
Ir-Renju Unit
212,2
169,8
UE-27
1691,9
1353,5

Or. en
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Emenda 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Anness -1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ANNESS - I (ġdid)

ANNESS -I
Miri Nazzjonali għall-Iffrankar tal-
Enerġija
A. Mira Nazzjonali għall-Iffrankar tal-
Enerġija fl-2020 (f’enerġija primarja)

Mira minima 
għall-iffrankar 
tal-enerġija –
Tnaqqis fil-
konsum tal-
enerġija primarja 
fl-2020 (Mtoe) 

Mira minima 
għall-iffrankar 
tal-enerġija –
Tnaqqis fil-
konsum tal-
enerġija primarja 
fl-2025 (Mtoe) 

Mira minima 
għall-iffrankar 
tal-enerġija –
Tnaqqis fil-
konsum tal-
enerġija primarja 
fl-2030 (Mtoe) 

Il-Belġju tbd tbd tbd
Il-Bulgarija tbd tbd tbd
Ir-Repubblika Ċeka tbd tbd tbd
Id-Danimarka tbd tbd tbd
Il-Ġermanja tbd tbd tbd
L-Estonja tbd tbd tbd
L-Irlanda tbd tbd tbd
Il-Greċja tbd tbd tbd
Spanja tbd tbd tbd
Franza tbd tbd tbd
L-Italja tbd tbd tbd
Ċipru tbd tbd tbd
Il-Latvja tbd tbd tbd
Il-Litwanja tbd tbd tbd
Il-Lussemburgu tbd tbd tbd
L-Ungerija tbd tbd tbd
Malta tbd tbd tbd
Il-Pajjiżi l-Baxxi tbd tbd tbd
L-Awstrija tbd tbd tbd
Il-Polonja tbd tbd tbd
Il-Portugall tbd tbd tbd
Ir-Rumanija tbd tbd tbd
Is-Slovenja tbd tbd tbd
Ir-Repubblika 
Slovakka

tbd tbd tbd

Il-Finlandja tbd tbd tbd
L-Isvezja tbd tbd tbd
Ir-Renju Unit tbd tbd tbd
UE 368 tbd tbd

fejn 'tbd' tfisser 'to be determined' (għandu jiġi ddeterminat)
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Emenda 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Anness 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodu tal-kalkolu għall-miri 
nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika
Waqt l-issettjar tal-miri nazzjonali 
tagħhom għall-effiċjenza enerġetika, l-
Istati Membri għandhom iqisu l-
metodoloġija stabbilita hawn taħt. Il-linja 
bażi għat-tbassir tal-konsum tal-enerġija 
primarja hija l-mudell Primes 2007.
Metodoloġija: It-Tbassir 2020 tal-Linja 
Bażi Primes 2007 f’Mtoe – iffrankar ta’ 
25 %
Jistgħu japplikaw il-fatturi ta’ korrezzjoni 
li ġejjin: Il-miri ta’ tnaqqis f’termini 
assoluti meta mqabbla mal-livell tagħhom 
tal-2007 tal-konsum tal-enerġija 
primarja:
- ma jistgħux ikunu aktar minn 8 % 
għall-grupp tad-disa’ pajjiżi tal-UE bid-
dħul reali l-aktar baxx tal-unità 
domestika għal kull persuna (L9),
- ma jistgħux ikunu aktar minn 12 % 
għall-grupp ta’ 15-il pajjiż li huma 
eliġibbli taħt il-Fond ta’ Koeżjoni (C15),
- ma jistgħux ikunu aktar minn 25 % għal 
kwalunkwe pajjiż
- ma jkunux anqas minn 8 % għal 
kwalunkwe pajjiż li mhux eliġibbli skont 
il-Fond ta’ Koeżjoni (UE-27 tneħħi C15)
- jkunu tal-anqas 5 % għal kwalunkwe 
pajjiż eliġibbli skont il-Fond ta’ Koeżjoni 
(C15) – ma jkunux żieda assoluta ta’ 
konsum ta’ enerġija ta’ aktar minn 5%.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li jiġu stabbiliti l-miri nazzjonali indikattivi jeħtieġ li jitqies ix-xenarju taż-żamma tal-
istatus quo. Stat Membru bi standard ta’ għajxien baxx u bi tkabbir ekonomiku għoli jingħata 
mira inqas ambizzjuża, pereżempju minħabba x-xewqa tan-nies li jgħixu fl-appartament 
tagħhom stess trid tiġi rispettata. Il-mudell Primes tal-Kummissjoni jqis dan. Min-naħa l-
oħra, il-mudell Primes jiġġenera xi esaġerazzjonijiet għal minorità ta’ pajjiżi. Huwa għalhekk 
li jeħtieġ li jiġi stabbilit fattur ta’ korrezzjoni skont is-sitwazzjoni ekonomika.

Emenda 358
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Anness 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness Ia
Il-metodoloġija tal-kalkolu għal miri 
nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika
Meta tipproponi miri nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika, il-Kummissjoni 
għandha tuża bħala linja bażi għat-tbassir 
2020 tal-konsum tal-enerġija primarja fi 
ħdan il-mudell Primes 2007. Għandha 
tapplika l-metodoloġija li ġejja:
It-Tbassir 2020 tal-Linja Bażi Primes 
2007 f’Mtoe – iffrankar ta’ 20 %
Il-miri tat-tnaqqis għall-2020 f’termini 
assoluti meta mqabbla mal-livell tagħhom 
tal-2007 tal-konsum tal-enerġija primarja 
għandhom jinkludu fatturi ta’ korrezzjoni 
għall-kategoriji li ġejjin:
- limitu massimu ta’ tnaqqis għall-grupp 
tad-disa’ pajjiżi tal-UE bid-dħul reali l-
aktar baxx tal-unità domestika għal kull 
persuna (L9[1]),
- limitu massimu ta’ tnaqqis għall-grupp 
tal-15-il pajjiż li huma eliġibbli skont il-
Fond ta’ Koeżjoni (C15),
- limitu massimu ta’ tnaqqis għal 
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kwalunkwe pajjiż,
- limitu minimu ta’ tnaqqis għal 
kwalunkwe pajjiż li mhux eliġibbli skont 
il-Fond ta’ Koeżjoni (UE-27 tneħħi 
C15[2]),
- limitu minimu ta’ tnaqqis għal 
kwalunkwe pajjiż eliġibbli skont il-Fond 
ta’ Koeżjoni (C15),
- limitu massimu għal żieda assoluta fil-
konsum tal-enerġija.
_________________
[1] Il-pajjiżi jinkludu l-Bulgarija, ir-
Rumanija,
il-Latvja, il-Polonja, l-Estonja, l-Ungerija, 
il-Litwanja, is-Slovakkja u r-Repubblika 
Ċeka, ara Eurostat, Statistics in Focus, 
16/2011.
[2] Il-pajjiżi C15: Il-pajjiżi L9 u s-
Slovenja, il-Portugall, Malta, il-Greċja, 
Ċipru, u Spanja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Anness 1 a (ġdid)
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Or. en

ANNESS - I (ġdid)

ANNESS -I
Miri Nazzjonali għall-Iffrankar tal-
Enerġija
A. Mira Nazzjonali għall-Iffrankar tal-
Enerġija fl-2020 (f’enerġija primarja)

Mira minima 
għall-iffrankar tal-
enerġija – Tnaqqis 
fil-konsum tal-
enerġija primarja 
fl-2020 (Mtoe) 

Mira minima 
għall-iffrankar tal-
enerġija – Tnaqqis 
fil-konsum tal-
enerġija primarja 
fl-2025 (Mtoe) 

Mira minima 
għall-iffrankar tal-
enerġija – Tnaqqis 
fil-konsum tal-
enerġija primarja 
fl-2030 (Mtoe) 

Il-Belġju tbd tbd tbd
Il-Bulgarija tbd tbd tbd
Ir-Repubblika Ċeka tbd tbd tbd
Id-Danimarka tbd tbd tbd
Il-Ġermanja tbd tbd tbd
L-Estonja tbd tbd tbd
L-Irlanda tbd tbd tbd
Il-Greċja tbd tbd tbd
Spanja tbd tbd tbd
Franza tbd tbd tbd
L-Italja tbd tbd tbd
Ċipru tbd tbd tbd
Il-Latvja tbd tbd tbd
Il-Litwanja tbd tbd tbd
Il-Lussemburgu tbd tbd tbd
L-Ungerija tbd tbd tbd
Malta tbd tbd tbd
Il-Pajjiżi l-Baxxi tbd tbd tbd
L-Awstrija tbd tbd tbd
Il-Polonja tbd tbd tbd
Il-Portugall tbd tbd tbd
Ir-Rumanija tbd tbd tbd
Is-Slovenja tbd tbd tbd
Ir-Repubblika 
Slovakka

tbd tbd tbd

Il-Finlandja tbd tbd tbd
L-Isvezja tbd tbd tbd
Ir-Renju Unit tbd tbd tbd
UE 368 tbd tbd

fejn 'tbd' tfisser 'to be determined' (għandu jiġi ddeterminat)
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Emenda 360
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar
__________________
40. ĠU L 342, 22.12.2009, p. 46.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 361
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korpi pubbliċi li jixtru prodotti, servizzi 
jew bini għandhom:

Il-korpi pubbliċi li jixtru prodotti, servizzi 
jew bini jkun xieraq li:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija relatata mal-emenda għall-Artikolu 5. L-akkwist pubbliku għandu jkun jista’ 
jorjenta ruħu anke abbażi ta’ fatturi oħra barra l-effiċjenza enerġetika, sabiex ikun jista’ jsir 
ippeżar raġonevoli tal-kriterji tal-għażla fil-każijiet individwali.
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Emenda 362
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija).

Emenda 363
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu wkoll jitqies it-tħassib dwar is-saħħa waqt it-teħid ta’ deċiżjoni dwar l-akkwist, biex 
jiġi ffaċilitat pereżempju l-akkwist ta’ prodotti li ma fihomx sustanzi ta’ ħsara għas-saħħa tal-
bniedem.

Emenda 364
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fejn prodott li ma jkunx kopert taħt il-
punt a) ikun kopert b’miżura ta’ 
implimentazzjoni skont id-
Direttiva 2009/125/KE adottata wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, jixtru biss 
prodotti li jikkonformaw mal-parametri tal-
effikaċja enerġetika speċifikati f’dik il-
miżura ta’ implimentazzjoni;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 365
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) jixtru prodotti ta’ tagħmir tal-uffiċċji 
koperti mid-Deċiżjoni tal-
Kunsill [2006/1005/KE]1 li jkunu konformi 
ma’ rekwiżiti ta’ effiċjenza enerġetika 
mhux inqas stretti minn dawk elenkati fl-
Anness C għall-Ftehim mehmuż ma’ dik 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

                                               
1 ĠU L 381, 28.12.2006, p. 24.
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id-Deċiżjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 366
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jixtru biss tajers li jkunu konformi mal-
kriterju li jkollhom l-ogħla klassi tal-
effiċjenza enerġetika fl-użu tal-fjuwil, kif 
ġie ddefinit fir-Regolament (KE) 
Nru 1222/20091. Dan ir-rekwiżit ma 
għandux jipprevjeni lill-korpi pubbliċi 
milli jixtru tajers bl-ogħla klassi tal-qbid 
fuq l-imxarrab jew tal-istorbju estern tad-
tidwir, fejn dan ikun iġġustifikat minn 
raġunijiet ta’ sikurezza jew ta’ saħħa 
pubblika;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 367
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt e

                                               
1 ĠU L 342, 22.12.2009, p. 46.
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 368
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 369
Anja Weisgerber



PE475.852v02-00 112/134 AM\882705MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) jixtru jew jikru biss bini li jkun konformi 
mill-inqas mar-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija msemmija fl-
Artikolu 4(1). Il-konformità ma’ dawn ir-
rekwiżiti għandha tkun ivverifikata 
permezz taċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-
enerġija msemmi fl-Artikolu 11 tad-
Direttiva 2010/31/UE.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 370
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Anness 5 – parti 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 371
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta għal direttiva
Anness 5 – parti 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Ħajja ta’ miżuri għat-titjib tal-
effiċjenza enerġetika:
� Insulazzjoni ta’ netwerk ta’ bini intern: 
20 sena
� It-tindif u l-ibbilanċjar ta’ netwerk ta’ 
bini intern: 10 snin
� Titjib tar-regolament tan-netwerk 
intern: 20 sena

Or. en

Emenda 372
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Anness 6 – parti 1 – punt 1.2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2 a. Rekwiżiti ta’ rappurtar
Il-kumpaniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-
livell tal-konsumatur u l-fornituri tas-
servizz tal-enerġija responsabbli għall-
introduzzjoni nazzjonali ta’ miters 
intelliġenti għandhom jagħtu l-
informazzjoni miġbura li ġejja lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fuq bażi 
annwali:
a) L-ispiża totali tal-introduzzjoni fis-sena 
kompluta u l-ispiża medja għal kull unità 
domestika
b) L-ispiża mbassra tal-introduzzjoni 
għas-sena li ġejja fil-livell ta’ programm u 
ta’ unità domestika
c) Tqassim tal-kategorija tal-klijenti li 
installaw il-miters għalihom (pereżempju 
pagament bil-quddiem)
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d) F’liema żoni ġeografiċi installaw il-
miters;
e) Jekk l-installazzjoni saritx bħala parti 
minn prova speċifika, inizjattiva jew 
proġett lokali;
f) Jekk il-klijent kellux gass, elettriku jew 
iż-żewġ fjuwils;
g) Il-persentaġġ tal-adozzjoni ta’ displejs 
fid-dar;
h) X’interess kien hemm, jekk hemm, 
f’konsulenza dwar effiċjenza enerġetika;
i) Jekk kienx hemm xi attività ta’ bejgħ 
fil-punt tal-installazzjoni jew bħala 
segwitu.
j) Rispons mill-klijenti – idealment 
ivvalutat indipendentement.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni hija meħtieġa għall-monitoraġġ tal-ispiża tal-programm ta’ introduzzjoni 
u biex jiġi mmonitorjat jekk pjattaforma għall-benefiċċji tal-konsumaturi tkunx qed tiġi 
żviluppata. Il-punti h, i & j huma meħtieġa biex jimmonitorjaw l-interess tal-konsumaturi u r-
rotot għat-titjib tal-effiċjenza enerġetika kif ukoll jekk kumpaniji tal-enerġija ikunux qed 
jużaw l-introduzzjoni bħala opportunità biex ibigħu prodotti oħrajn fl-istess ħin.

Emenda 373
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Anness 6 – parti 2 – punt 2.1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ, jekk 
il-miters tat-tisħin huma installati.

Or. pl
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Emenda 374
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Anness 6 – parti 2 – punt 2.2-paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
ukoll li tiġi inkluża kaxxa ta’ sommarju li 
tinkludi l-informazzjoni li ġejja fuq 
quddiem ta’ kull kont tal-gass u l-
elettriku:
(a) L-isem eżatt tat-tariffa;
(b) L-ammont tal-enerġija użata;
(c) Ir-rata tal-gass u/jew l-elettriku għal 
kull kWh u kif din titqassam fuq bażi ta’ 
kuljum;
(d) Kif ġiet ikkalkulata l-ispiża;
(e) Kwalunkwe skontijiet li l-klijent 
jibbenefika minnhom u meta jintemmu l-
iskontijiet;
(f) Kwalunkwe miżati li l-klijent irid 
iħallas jekk jiġi mibdul il-fornitur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 375
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Anness 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u għat-
tkessiħ imsemmija fl-Artikolu 10(1) 
għandhom jinkludu:

1. Il-mapep nazzjonali għat-tisħin u għat-
tkessiħ imsemmija fl-Artikolu 10(1) 
għandhom jinkludu:

Or. fi

Emenda 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-identifikazzjoni tal-potenzjal għal 
koġenerazzjoni addizzjonali b’effiċjenza 
għolja, inkluż mir-rinnovazzjoni tal-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni u 
industrijali eżistenti jew faċilitajiet oħrajn 
li jiġġeneraw sħana mormija u mill-
konstruzzjoni ta’ installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni u industrijali ġodda jew ta’ 
faċilitajiet oħrajn li jiġġeneraw sħana 
mormija;

e) l-identifikazzjoni tal-potenzjal għal 
koġenerazzjoni addizzjonali b’effiċjenza 
għolja, inkluż mill-konstruzzjoni ta’ 
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni u 
industrijali ġodda jew ta’ faċilitajiet oħrajn 
li jiġġeneraw sħana mormija

Or. fi
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Emenda 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) stima tal-enerġija primarja li għandha 
tiġi ffrankata;

h) stima tal-enerġija primarja jew finali li 
għandha tiġi ffrankata;

Or. fi

Emenda 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa fejn ikun xieraq, il-pjan jista’ jkun 
magħmul minn għadd ta’ pjanijiet 
reġjonali jew lokali.

2. Sa fejn ikun xieraq, il-mappa tat-tisħin 
u tat-tkessiħ tista’ tkun magħmula minn 
għadd ta’ pjanijiet reġjonali jew lokali.

Or. fi

Emenda 380
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjanijiet għall-ispazju urban 
għandhom ikunu mfassla sabiex jiżguraw 
li

imħassar

a) l-installazzjonijiet il-ġodda ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali u l-
impjanti industrijali li jipproduċu sħana 
mormija jkunu jinsabu f’siti fejn se jiġi 
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rkuprat ammont massimu tas-sħana 
mormija disponibbli sabiex tkun 
sodisfatta d-domanda eżistenti jew 
imbassra għas-sħana u għat-tkessiħ;
b) iż-żoni residenzjali l-ġodda jew l-
impjanti industrijali l-ġodda li 
jikkonsmaw is-sħana fil-proċessi ta’ 
produzzjoni tagħhom jkunu jinsabu f’siti 
fejn ammont massimu mid-domanda 
għas-sħana tagħhom se jiġi sodisfatt mis-
sħana mormija disponibbli, kif ġie 
identifikat fil-pjanijiet nazzjonali għat-
tisħin u għat-tkessiħ. Sabiex ikun żgurat 
l-aħjar bilanċ bejn id-domanda u l-
provvista għas-sħana u għat-tkessiħ, il-
pjanijiet għall-ispazju għandhom 
jiffavorixxu l-ġbir fi gruppi ta’ għadd ta’ 
impjanti industrijali fl-istess post;
c) l-installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni tal-
elettriku termali, l-impjanti industrijali li 
jipproduċu sħana mormija, l-impjanti ta’ 
inċinerazzjoni tal-iskart u impjanti oħrajn 
ta’ skart għall-enerġija, ikunu konnessi 
man-netwerk lokali ta’ tisħin jew ta’ 
tkessiħ distrettwali;
d) iż-żoni residenzjali u l-impjanti 
industrijali li jikkonsmaw is-sħana fil-
proċessi ta’ produzzjoni tagħhom ikunu 
konnessi man-netwerk lokali ta’ tisħin jew 
ta’ tkessiħ distrettwali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet jintervienu b’mod estensiv mal-pjanijiet ta’ żvilupp lokali, reġjonali 
u nazzjonali tal-Istati Membri, u għaldaqstant mhumiex koperti mill-bażi legali msemmija (l-
Artikolu 194(2) TFUE), iżda jkollhom jissejsu fuq l-Artikolu 192(2b) TFUE bħala bażi legali, 
u b’hekk ikunu jistgħu jiġu adottati mill-Kunsill b’mod unanimu biss.

Emenda 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 3 – punt a



AM\882705MT.doc 119/134 PE475.852v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-installazzjonijiet il-ġodda ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali u l-
impjanti industrijali li jipproduċu sħana 
mormija jkunu jinsabu f’siti fejn se jiġi 
rkuprat ammont massimu tas-sħana 
mormija disponibbli sabiex tkun sodisfatta 
d-domanda eżistenti jew imbassra għas-
sħana u għat-tkessiħ;

a) isir sforz biex jinstabu l-
installazzjonijiet il-ġodda ta’ ġenerazzjoni 
tal-elettriku termali u l-impjanti industrijali 
li jipproduċu sħana mormija f’siti fejn se 
jiġi rkuprat ammont massimu tas-sħana 
mormija disponibbli sabiex tkun sodisfatta 
d-domanda eżistenti jew imbassra għas-
sħana u għat-tkessiħ;

Or. fi

Emenda 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fi

Emenda 383
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 384
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Anness 7 – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fi

Emenda 386
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Anness 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 387
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Anness 8 – intestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linjigwida għal-lokalizzazzjoni tas-siti tal-
installazzjonijiet tal-elettriku termali u 
installazzjonijiet industrijali

Analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-
benefiċċju

[biex titlesta]

Or. en
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Emenda 388
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-lokalizzazzjoni tal-installazzjonijiet 
ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku termali kif 
imsemmi fl-Artikolu 10(3) u (6)

imħassar

Fejn jeżisti punt ta’ domanda għas-sħana 
tal-kapaċità mogħtija fil-kolonna B jew 
ikun hemm punt ta’ domanda għas-sħana 
potenzjali, l-impjant tal-enerġija jrid ikun 
jinsab f’inqas mid-distanza korrispondenti 
fil-kolonna A. Punt ta’ domanda għas-
sħana potenzjali huwa ddefinit bħala punt 
fejn jista’ jintwera li jista’ raġonevolment 
jinħoloq wieħed, pereżempju billi jinbena 
netwerk ta’ tisħin distrettwali. 
Pereżempju, permezz ta’ tekniki standard 
ta’ stima, jekk jista’ jintwera li teżisti 
tagħbija ta’ sħana aggregata ta’ iktar 
minn 15 MW / km2, dan jiġi kkunsidrat li 
huwa punt ta’ domanda għas-sħana. Is-
somma totali ta’ tagħbiji li jistgħu jiġu 
konnessi f’kilometri kwadri għandha tiġi 
kkunsidrata bħala li hija l-kapaċità ta’ 
domanda ta’ punti ta’ domanda għas-
sħana ta’ din ix-xorta.
Id-distanza A hija rotta għall-katusi, 
mhux linja dritta, li matulha l-esperti fl-
inġinerija, permezz ta’ tekniki standard 
ta’ stima bħall-istħarriġ tal-kwantitajiet, 
jikkunsidraw li huwa fattibbli li tinbena 
katusa li ġġorr l-ilma tad-daqs 
korrispondenti bi spiża moderata. Dan 
jeskludi ostakli bħal ktajjen ta’ muntanji, 
ċentri tal-ibliet, qsim diffiċli min-naħa 
għall-oħra ta’ xmajjar jew ta’ ibħra, eċċ.
Distanza massima bejn l-installazzjonijiet 
industrijali proposti u l-punt ta’ domanda 
għas-sħana Kapaċità elettrika tal-impjant 
tal-enerġija Konsum annwali stmat tal-
punt ta’ domanda għas-sħana< 100 km> 
1999* MWe> 7500 TJ/sena< 65 
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km>500>1875 TJ/sena< 15 km> 20 MW> 
50 TJ/sena
* L-impjant il-ġdid se jopera tipikament 
b'fattur ta' tagħbija ta' 90 %.

Or. en

Emenda 389
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Anness 8 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-lokalizzazzjoni tas-sorsi tas-sħana 
tal-iskart industrijali msemmija fl-
Artikolu 10(8).

imħassar

Distanza massima bejn l-installazzjonijiet 
industrijali proposti u l-punt ta’ domanda 
għas-sħana Kapaċità Konsum annwali 
stmat tal-punt ta’ domanda għas-sħana< 
75 km> 75 MW(b’tagħbija ta’ 60-70%)> 
1600 TJ/sena< 60 km> 50 MW b'fattur ta' 
tagħbija ta' 60%>1000 TJ sena< 25 km> 
50 MW(fattur ta’ tagħbija > 85%)> 400 
TJ/sena< 15 km> 20 MW> 100 TJ/sena

Or. en

Emenda 390
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Anness 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 391
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Anness 9 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-garanzija tal-oriġni għandha tkun ta’ qies 
standard ta’ 1 MWh. Għandha tkun 
marbuta mal-output nett ta’ elettriku 
mkejjel fil-parametru tal-istazzjoni u 
esportat fil-grilja.

Il-garanzija tal-oriġni għandha tkun ta’ qies 
standard ta’ 1 MWh. Għandha tkun 
marbuta mal-output gross ta’ elettriku.

Or. pl

Emenda 392
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Anness 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ ġenerali fid-Direttiva jrid jinbidel. Filwaqt li l-Kummissjoni ma pproponietx miri 
vinkolanti iżda minflok issuġġeriet għadd ta’ miżuri vinkolanti, dan inaqqas il-flessibbiltà 
għall-Istati Membri mingħajr ma jiżgura li tintlaħaq il-mira ġenerali ta’ 20 %. Għaldaqstant, 
dan għandu jitreġġa’ lura sabiex tintlaħaq il-mira filwaqt li l-Istati Membri jingħataw il-
libertà li jagħżlu minn bosta miżuri mhux vinkolanti.
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Emenda 393
János Áder

Proposta għal direttiva
Anness 10 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) lista mhux nominattiva ta’ 
installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar taż-
żejt minerali u tal-gass, fejn għal kull 
waħda jiġu indikati:

imħassar

– l-input tal-enerġija annwali medju tal-
installazzjoni (MWth);
– il-medja annwali tal-output tal-enerġija 
tal-installazzjoni (il-kontenut tal-enerġija 
tat-taħlita tal-fjuwil, MWth);
– il-feedstock annwali medja;
– it-tip ta’ impjant u t-teknoloġija użata fl-
installazzjoni;
– l-effiċjenza tad-disinn (teoretika);
– id-data meta l-installazzjoni bdiet 
taħdem;
– id-data tal-aħħar rinnovazzjoni 
sostanzjali;
– l-għadd ta’ siegħat operattivi annwali 
medji;
– l-effiċjenza operattiva netta annwali 
medja.

Or. en

Emenda 394
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Anness 10 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) lista mhux nominattiva ta’ 
installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar taż-

imħassar
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żejt minerali u tal-gass, fejn għal kull 
waħda jiġu indikati:
– l-input tal-enerġija annwali medju tal-
installazzjoni (MWth);
– il-medja annwali tal-output tal-enerġija 
tal-installazzjoni (il-kontenut tal-enerġija 
tat-taħlita tal-fjuwil, MWth);
– il-feedstock annwali medja;
– it-tip ta’ impjant u t-teknoloġija użata fl-
installazzjoni;
– l-effiċjenza tad-disinn (teoretika);
– id-data meta l-installazzjoni bdiet 
taħdem;
– id-data tal-aħħar rinnovazzjoni 
sostanzjali;
– l-għadd ta’ siegħat operattivi annwali 
medji;
– l-effiċjenza operattiva netta annwali 
medja.

Or. it

(Konsegwenza tal-emenda lill-Artikolu 11.)

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal direttiva tqabbel b’mod żbaljat is-settur tar-raffinar ma’ dak tal-
ġenerazzjoni tal-enerġija elettrika, li hu kompletament mhux xieraq.

Emenda 395
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Anness 11 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffi tan-netwerk għandhom 
jirriflettu b’mod preċiż l-iffrankar tal-
elettriku u tal-ispejjeż fin-netwerks li 
nkiseb mil-lat tad-domanda u l-miżuri ta’ 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)
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reazzjoni għad-domanda u l-ġenerazzjoni 
distribwita, inkluż l-iffrankar mit-tnaqqis 
tal-ispiża tat-twassil jew tal-investiment 
fin-netwerks u tħaddim iktar ottimali tan-
netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Emenda 396
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Anness 11 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Ir-regolamentazzjoni u t-tariffi tan-
netwerk għandhom iħeġġu li l-operaturi 
tan-netwerk jippromwovu servizzi tas-
sistema u tariffi tas-sistema għal miżuri ta’ 
reazzjoni għad-domanda, ġestjoni tad-
domanda u ġenerazzjoni distribwita fis-
swieq organizzati tal-elettriku, suġġetti 
għall-impatt tal-kosteffikaċja għal kull tip 
ta’ klijent fil-mira (residenzjali, 
kummerċjali u industrijali). Is-servizzi 
tas-sistemi jinkludu:

Or. en

Emenda 397
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Anness 11 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regolamentazzjoni u t-tariffi tan-
netwerk għandhom jippermettu li l-

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)
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operaturi tan-netwerk joffru servizzi tas-
sistema u tariffi tas-sistema għal miżuri ta’ 
reazzjoni għad-domanda, ġestjoni tad-
domanda u ġenerazzjoni distribwita fis-
swieq organizzati tal-elettriku, b’mod 
partikolari:

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Emenda 398
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Anness 11 – punt 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) il-ħżin tal-enerġija. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun hemm kunflitt ta’ interessi kawża tal-inklużjoni ta’ servizzi bħall-ħżin tal-enerġija 
fl-attivitajiet statutorji ta’ operaturi tan-netwerk. Għandhom jiddaħħlu miżuri speċjali biex 
jiġi evitat li jiġu promossi attivitajiet tal-effiċjenza enerġetika tal-operatur tan-netwerk 
(pereżempju ħżin tal-enerġija) li jistgħu jipperikolaw il-proċess ta’ separazzjoni stabbilit mid-
Direttiva 2009/72/KE.

Emenda 399
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Anness 11 – punt 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ din id-dispożizzjoni, it-
terminu “swieq organizzati tal-elettriku” 
għandu jinkludi s-swieq b’bejgħ dirett u l-
boroż tal-enerġija elettrika għall-kummerċ 

Il-potenzjal tar-rispons għad-domanda 
għandu jitqies waqt l-implimentazzjoni 
tal-adegwatezza tal-kapaċità tan-netwerk 
reġjonali jew miżuri oħrajn relatati mas-
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ta’ enerġija, ta’ kapaċità kif ukoll servizzi 
ta’ bbilanċjar u servizzi anċillari fil-perjodi 
kollha ta’ żmien, inklużi s-swieq bil-
quddiem, bil-ġurnata ’l quddiem u ta’ dak 
inhar stess.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 400
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Anness 11 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Emenda 401
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Anness 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni u 
ta’ distribuzzjoni għandhom:

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Emenda 402
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Anness 13 – intestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elementi minimi li għandhom jiġu inkużi 
fil-kuntratti għall-prestazzjoni tal-enerġija 
mas-settur pubbliku

Perimetru

Tal-anqas: verifika, definizzjoni tas-
soluzzjonijiet, operazzjonijiet (l-imġiba u 
l-konservazzjoni), sensibilizzazzjoni tal-
utenti, komunikazzjoni dwar ir-riżultati
Fakultattiv: Xogħlijiet, investiment, 
forniment ta’ enerġija primarja
L-elementi minimi li għandhom jiġu inkużi 
fil-kuntratti għall-prestazzjoni tal-enerġija 
mas-settur pubbliku

Or. en

Emenda 403
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Anness 13 – intestatura 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elementi minimi li għandhom jiġu inkużi 
fil-kuntratti għall-prestazzjoni tal-enerġija 
mas-settur pubbliku

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Emenda 404
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Anness 13 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· Lista ċara u trasparenti tal-miżuri ta’ 
effiċjenza li għandhom jiġu implimentati

· Il-kontenut u l-metodoloġija tal-verifika 
tal-enerġija
Lista ċara u trasparenti tal-miżuri ta’ 
effiċjenza li għandhom jiġu implimentati

Or. en

Emenda 405
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Anness 13 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· L-iffrankar iggarantit li għandu jinkiseb 
bl-implimentazzjoni tal-miżuri tal-kuntratt.

· L-iffrankar iggarantit matul it-terminu 
sħiħ tal-kuntratt, li għandu jinkiseb bl-
implimentazzjoni tal-miżuri tal-kuntratt.

Or. en
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Emenda 406
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Anness 13 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· It-tul u l-punti ewlenin tal-kuntratt, it-
termini u l-perjodu ta’ notifika.

· Il-livell ta’ kumdità u l-kwalità ggarantiti 
mill-kuntratt
It-tul u l-punti ewlenin tal-kuntratt, it-
termini u l-perjodu ta’ notifika, b’durata 
minima ta’ tliet snin.

Or. en

Emenda 407
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Anness 13 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· Wirja ċara u trasparenti tal-
implikazzjonijiet finanzjarji tal-proġett u 
distribuzzjoni tas-sehem taż-żewġ partijiet 
fl-iffrankar monetarju miksub (jiġifieri, ir-
remunerazzjoni tal-fornitur tas-servizz).

· Wirja ċara u trasparenti tal-
implikazzjonijiet finanzjarji tal-proġett u 
distribuzzjoni tas-sehem taż-żewġ partijiet 
fl-iffrankar monetarju miksub (jiġifieri, ir-
remunerazzjoni tal-fornitur tas-servizz, l-
obbligu għall-fornitur tas-servizz biex 
jikkumpensa finanzjarjament id-
differenza sħiħa bejn il-livell miftiehem 
ta’ konsum u l-konsum attwali).

Or. en

Emenda 408
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Anness 13 – punt 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· Informazzjoni ddettaljata dwar l-obbligi 
ta’ kull waħda mill-partijiet kontraenti.

· Informazzjoni ddettaljata dwar l-għodod 
għar-rappurtar u l-komunikazzjoni;
Informazzjoni ddettaljata dwar l-obbligi ta’ 
kull waħda mill-partijiet kontraenti.

Or. en

Emenda 409
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Anness 14 – parti 2 – title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qafas ġenerali għar-rapporti annwali Il-qafas ġenerali għall-informazzjoni
supplimentari

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 410
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Anness 14 –parti 2- paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE475.852v02-00 134/134 AM\882705MT.doc

MT

[Din l-emenda tapplika għall-Anness 
XIV(2) kollu. Jekk tiġi adottata dan ifisser 
li jeħtieġ li jsiru bidliet korrispondenti fl-
Anness XIV(2)]

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 411
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal direttiva
Anness 14 – parti 2-punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. [...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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


