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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-effiċjenza enerġetika hija l-aktar mod kosteffiċjenti biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra u emissjonijiet oħra relatati mal-fjuwils fossili. Tagħmilna inqas 
dipendenti mill-importazzjonijiet tal-enerġija, li l-UE bħalissa tħallas aktar minn 
EUR 400 biljun fis-sena għalihom. Jekk ninvestu fl-effiċjenza enerġetika, inħallsu inqas 
flus lir-Russja u lill-Istati tal-OPEC u ninvestu fl-industriji Ewropej. B'mod speċjali 
jibbenefikaw l-SMEs, pereżempju dawk li jinstallaw u s-settur tal-bini. 

Fis-snin li ġejjin, se jkunu meħtieġa investimenti kbar fl-infrastruttura tal-enerġija, 
pereżempju għall-kapaċità produttiva u għall-ħżin. Din se tkun sfida kbira għall-ekonomija 
tagħna. L-effiċjenza enerġetika tista' tgħinna nnaqqsu l-ispejjeż, peress li għall-enerġija li ma 
tintużax, m'għandniex bżonn kapaċità produttiva, ħżin jew grilja. 

Approċċ Ewropew komuni rigward l-effiċjenza enerġetika jwassal għal tnaqqis fl-ispejjeż 
għal prodotti u servizzi li jużaw l-enerġija b'mod effiċjenti u jżid l-opportunitajiet 
kummerċjali għall-industriji involuti. Huwa aktar milli utli li jinħoloq suq komuni għall-
effiċjenza enerġetika. Barra minn hekk, it-Trattat ta' Lisbona jobbligana nippromwovu l-
effiċjenza enerġetika fl-Unjoni Ewropea (Artikolu 194(2)).

Il-mira ta' 20 fil-mija għall-effiċjenza enerġetika diġà ġiet stabbilita permezz tad-deċiżjoni 
unanima tal-Kapijiet ta' Stat fl-2007. Skont l-analiżi tal-Kummissjoni, il-qafas ġuridiku 
eżistenti u l-miżuri attwali tal-Istati Membri se jgħinuna  nilħqu nofs il-mira biss. L-ilħuq tal-
mira huwa element ċentrali tal-Pjan Direzzjonali tal-2050 għal Emissjonijiet Baxxi ta' 
Karbonju. Huwa għalhekk li hemm bżonn kbir li tittieħed aktar azzjoni. Il-proposta tal-
Kummissjoni tmur fid-direzzjoni t-tajba. Ovvjament huwa faċli li wieħed jikkritika partijiet 
speċifiċi, iżda l-Kummissjoni ta' min ifaħħarha talli ppreżentat soluzzjoni għall-problema. 
Mhuwiex għax l-affarijiet huma diffiċli li ma nazzardawhomx; huwa minħabba li ma 
nazzardawhomx li huma diffiċli (Seneca).  Kull minn jikkritika lill-Kummissjoni 
għandu jippreżenta immedjatament proposti alternattivi dwar kif tintlaħaq il-mira.

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

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

Ir-rapporteur għal opinjoni ma jippreżentax miri li jorbtu - anke jekk il-Parlament 
Ewropew fil-passat ivvota ripetutament favurihom. Ir-rakkomandazzjoni hi li jiġi aċċettat l-
approċċ tal-Kummissjoni b'żewġ fażijiet, iżda li dan l-approċċ jissaħħaħ. Biex jiġi evitat li 
jkun hemm nuqqas mhux ġustifikabbli ta' ambizzjoni fil-miri indikattivi nazzjonali, għandha 
tiġi stabbilita metodoloġija Ewropea. Il-metodoloġija proposta hija bbażata fuq il-mudell 
PRIMES tal-Kummissjoni mill-2007. Dan il-mudell jinkludi s-sitwazzjoni differenti fl-Istati 
Membri, pereżempju l-ħtieġa fil-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant li jlaħħqu mal-
iżvilupp u l-ħtieġa ta' tkabbir ekonomiku. Pereżempju l-mira ta' tnaqqis assolut għall-Polonja 
meta mqabbel mal-2007 hija biss ta' - 5.5 fil-mija. Għal xi Stati Membri l-mudell jiġġenera 
piż insopportabbli (pereżempju għal Malta) jew nuqqas mhux ġustifikabbli ta' 
ambizzjoni (pereżempju għal-Latvja). Huwa għalhekk li għandu jiġi applikat fattur ta' 
korrelazzjoni marbut mas-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż. Jeħtieġ li jiġi kkunsidrat li l-mira 



PE472.304v02-00 4/18 PA\880458MT.doc

MT

tal-UE hija biss ta’ 20% meta mqabbla maż-żamma tal-istatus quo; it-tnaqqis assolut għall-
UE-27 meta mqabbel mal-2009 huwa biss ta' 7.7%. Dan ifisser li l-mira ma hi bl-ebda mod 
ambizzjuża żżejjed, iżda hija waħda realistika ħafna. L-ilħuq tal-mira tal-UE ta' ffrankar ta' 
368.4 Mtoe hija essenzjali għall-kredibilità tal-UE u għall-ilħuq tal-miri intermedjarji fil-Pjan 
Direzzjonali għall-2050 għal Emissjonijiet Baxxi tal-Karbonju. 

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

2. Enfasi akbar fuq l-inċentivi

Il-proposta tal-Kummissjoni, jekk tiġi implimentata korrettament, twassal għal ħafna 
inċentivi, pereżempju permezz tas-sistema ta' appoġġ għall-iffrankar tal-enerġija. Iżda għandu 
jkun ħafna iktar viżibbli li rridu nilħqu l-effiċjenza enerġetika mhux primarjament permezz 
tar-regolamentazzjoni ta' kull ċittadin u SME individwali, iżda permezz ta' inċentivi. Huma 
meħtieġa wkoll kjarifiki f'dan ir-rigward biex jiġi evitat li l-inċentivi nazzjonali jitqiesu bħala 
għajnuna illegali mill-istat.  

3. Is-sistema ta' appoġġ għall-iffrankar tal-enerġija - qafas sostenibbli għall-parteċipanti 
ekonomiċi u għaċ-ċittadini kontra l-effett tal-waqfien intermedjarju 

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

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

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 2

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jkunu qed jistabbilixxu l-miri 
nazzjonali tagħhom għall-effiċjenza 
enerġetika, l-Istati Membri għandhom 
isegwu l-metodoloġija stipulata fl-Anness 
Ia.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-approċċ b'żewġ fażijiet jista' jkollu suċċess biss jekk tiġi stipulata fid-Direttiva
metodoloġija Ewropea dwar kif għandhom jiġu stabbiliti l-miri indikattivi nazzjonali. Inkella 
l-Istati Membri għandhom it-tendenza li jitfgħu l-piż fuq il-ġar rispettiv tagħhom u l-mira ta' 
20% tal-UE ma tintlaħaqx. Hemm suġġerimenti li jinstab approċċ ieħor aktar ibbażat fuq il-
produttività tal-enerġija, li jfisser konsum tal-enerġija relatat mal-produzzjoni ekonomika. 
Jeħtieġ li jiġi kkunsidrat jekk fit-twaqqif tal-miri nazzjonali jew ta' miri settorjali possibbli, 
dan l-approċċ jistax jiġi inkluż mingħajr ma jipperikola l-mira globali tal-UE.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) Sat-30 ta’ Ġunju 2013, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk huwiex probabbli li 
l-Unjoni se tilħaq il-mira tagħha għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % sal-
2020, jiġifieri tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija primarja tal-UE ta’ 368 Mtoe fl-
2020, filwaqt li tikkunsidra s-somma tal-
miri nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 u 
l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Il-valutazzjoni tal-mira indikattiva nazzjonali jeħtieġ li ssir qabel. Inkella l-Kummissjoni 
attwali ma tkunx tista' tislet il-konsegwenzi meħtieġa f'każ li l-isforzi nazzjonali flimkien ma 
jammontawx għal 20%. Mhuwiex meħtieġ li jkun hemm valutazzjoni sħiħa tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva kollha, peress li din il-parti tittratta biss il-miri nazzjonali. 

Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmu nazzjonali 
għall-kondiviżjoni tal-isforzi biex 
tintlaħaq il-mira ta' 3% applikabbli għall-
bini pubbliku. Fit-twaqqif ta' dan il-
mekkaniżmu ta' qsim tal-isforzi,
għandhom iqisu r-riżorsi finanzjarji tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali u l-
possibilitajiet prattiċi tar-rinnovazzjoni ta' 
dan il-bini. Għandhom jappoġġaw il-korpi 
pubbliċi reġjonali u lokali tagħhom, 
pereżempju billi jtejbu l-aċċess għall-
ikkuntrattar u l-"intracting".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira ta' 3% għall-bini pubbliku tapplika mhux biss għall-bini li jappartjeni lill-istat iżda 
wkoll għal-livell reġjonali u lokali. Din tista' tkun sfida li pereżempju l-muniċipalitajiet ma 
jifilħux għaliha, u għalhekk l-Istati Membri li qablu fir-rigward ta' din il-mira fis-samit 
Ewropew fir-Rebbiegħa 2011 jeħtieġ li jieħdu r-responsabilità tagħhom u jgħinu lill-
muniċipalitajiet jilħqu l-mira tagħhom.
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Miri indikattivi għal perjodu twil

Il-mira indikattiva għall-effiċjenza 
enerġetika għall-UE għal perjodu twil 
għandha tkun ta’ 33.3% sal-2030, 46.6% 
minn dik id-data sal-2040 u 60% minn dik 
id-data sal-2050, espressa bħala livell 
assolut ta' tnaqqis fil-konsum primarju 
tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sena 2020 tasal malajr. Il-parteċipanti kummerċjali jeħtieġu sigurtà tal-ippjanar li tkun 
tgħodd għal perjodu twil. Biex nilħqu l-mira tagħna ta' tnaqqis ta' 80-95% fis-CO2, huwa 
importanti li jkun hemm żieda fis-sehem tar-rinnovabbli fit-taħlita enerġetika u aktar titjib fl-
effiċjenza enerġetika.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskemi tal-obbligi tal-effiċjenza 
enerġetika

Sistemi ta' appoġġ għall-iffrankar tal-
enerġija
(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha se teħtieġ bidliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-iskema ta' obbligu ta' ffrankar tal-enerġija hija parti essenzjali mill-proposta tal-
Kummissjoni. Sistemi simili għal dik proposta mill-Kummissjoni Ewropea ddaħħlu f'ħafna 
Stati Ewropej u f'ħafna stati fl-Istati Uniti tal-Amerika. L-effett tas-sistema huwa obbligu 
għad-distributuri tal-enerġija jew, jekk l-Istati Membri jagħżlu s-soluzzjoni fl-Artikolu 6(9), 
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għall-istat jew parti terza oħra. Għaċ-ċittadin ordinarju, u għall-parti l-kbira tal-parteċipanti 
ekonomiċi, se tirriżulta f'inċentivi għall-effiċjenza enerġetika. Huwa għalhekk li s-sistema 
m'għandhiex tissejjaħ obbligu ta' ffrankar tal-enerġija iżda sistema ta' appoġġ għall-iffrankar 
tal-enerġija. Din l-emenda, jekk tiġi adottata, tapplika għat-test kollu. 

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tista' twassal għal piż burokratiku insopportabbli għall-SMEs.
Huwa għalhekk li l-limitu minimu għandu jiżdied. Il-limitu minumu rispettiv huwa aktar qrib 
l-iskemi eżistenti fl-Istati Membri.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Bħala alternattiva għall-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu jagħżlu li jieħdu 
miżuri oħra biex jiksbu l-iffrankar fl-

9. Bħala alternattiva għall-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu jagħżlu li jieħdu 
miżuri oħra biex jiksbu ffrankar 
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enerġija fost il-konsumaturi aħħarija. L-
ammont annwali milħuq f'iffrankar ta' 
enerġija permezz ta' dan l-approċċ għandu 
jkun ekwivalenti għall-ammont ta' ffrankar 
ta' enerġija meħtieġ fil-paragrafu 1.

addizzjonali fl-enerġija fost il-konsumaturi 
aħħarija. L-ammont annwali milħuq 
f'iffrankar addizzjonali ta' enerġija permezz 
ta' dan l-approċċ għandu jkun ekwivalenti 
għall-ammont ta' ffrankar ta' enerġija 
meħtieġ fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-alternattiva għas-sistema ta' appoġġ għall-iffrankar tal-enerġija ma 
tkunx sempliċement lakuna. Għandha tipprovdi ffrankar addizzjonali tal-enerġija u għandha 
tagħti l-istess stabilità fir-rigward ta' inċentivi finanzjarji daqs is-sistemi ta' appoġġ għall-
iffrankar tal-enerġija. Il-vantaġġ il-kbir tas-sistemi ta' appoġġ għall-iffrankar tal-enerġija 
huwa li kull sena, fluss permanenti ta' flus se jkun disponibbli biex jappoġġa l-investiment fl-
effiċjenza enerġetika. Kull alternattiva għandha tipprovdi l-istess riżultat.
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Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir enfasi akbar fuq il-prinċipju tal-inċentivi. L-oneru tal-prova f'każ li l-inċentiv 
jiġi kkontestat bħala għajnuna mill-istat mhux ġustifikabbli għandu jkun fuq il-Kummissjoni u 
mhux fuq l-Istat Membru li jrid jagħti l-inċentivi.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

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

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Informazzjoni u taħriġ

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-informazzjoni dwar il-mekkaniżmi għall-
effiċjenza enerġetika disponibbli u l-oqfsa 
finanzjarji u ġuridiċi tkun trasparenti u 
mxerrda b'mod wiesa' u attiv lill-
parteċipanti kollha rilevanti tas-suq, 
inklużi l-konsumaturi, il-bennejja, il-
periti, l-inġiniera, l-awdituri ambjentali u 
lil min jinstalla elementi ta' kostruzzjoni 
kif definit fid-Direttiva 2010/31/UE. 
Għandhom jiżguraw li l-banek u l-
istituzzjonijiet finanzjarji l-oħra jkunu 
infurmati bil-possibilitajiet li 
jipparteċipaw, inkluż permezz tal-ħolqien 
ta' sħubijiet pubbliċi/privati, fil-
finanzjament ta' miżuri ta' titjib tal-
effiċjenza enerġetika.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu kundizzjonijiet u inċentivi 
xierqa għall-operaturi tas-suq sabiex 
jipprovdu informazzjoni u pariri adegwati 
u mmirati lill-konsumaturi tal-enerġija 
dwar l-effiċjenza enerġetika.
3. L-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tal-
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partijiet interessati, inklużi l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali, għandhom jiżviluppaw 
informazzjoni xierqa u programmi ta' 
sensibilizzazzjoni u ta’ taħriġ, sabiex iċ-
ċittadini jiġu infurmati dwar il-benefiċċji 
u l-prattiċitajiet tat-teħid ta' miżuri ta' 
titjib tal-effiċjenza enerġetika.
4. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun 
hemm skambju u tixrid wiesa' tal-
informazzjoni dwar l-aħjar prattiki ta’ kif 
tiġi ffrankata l-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ikkuntrattar u arranġamenti oħra ta' finanzjament ma' partijiet terzi huma strument 
importanti biex jiġu ġġenerati r-riżorsi finanzjarji meħtieġa. Il-parti terza tieħu r-
responsabilità għall-investiment meħtieġ - inkluż ir-riskju - u tibbenefika parzjalment mill-
iffrankar. L-ostakoli għal dan l-istrument innovattiv ta' finanzjament għandhom jitneħħew.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Fondi u mekkaniżmi ta' finanzjament

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inċentivi finanzjarji huma strument essenzjali biex tiġi promossa l-effiċjenza enerġetika. L-
Istati Membri għandhom jitħeġġew jużaw dan l-istrument. L-oneru tal-prova f'każ ta' 
possibilità ta' għajnuna mill-istat għandu jkun fuq id-DĠ Kompetizzjoni u mhux fuq l-Istat 
Membru. Id-dħul iġġenerat mill-ETS huwa sors finanzjarju possibbli għal fondi fl-Istati 
Membri.
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sat-30 ta’ April 2014, u 
sussegwentement kull tliet snin, l-Istati 
Membri għandhom iressqu rapporti 
supplimentari b’informazzjoni dwar 
politiki, pjanijiet ta’ azzjoni, programmi u 
miżuri nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika li ġew implimentati jew 
ippjanati fuq il-livell nazzjonali, reġjonali 
u lokali għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
msemmija fl-Artikolu 3(1). Ir-rapporti 
għandhom ikunu kkomplementati bi stimi 
aġġornati tal-konsum totali mistenni tal-
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
jipprovdu lill-Kummissjoni pjanijiet 
nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika li 
jiddeskrivu kif l-Istati Membri biħsiebhom 
jilħqu l-miri nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika msemmija fl-Artikolu 3(1). Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta dawk il-
pjanijiet u tista' tirrifjutahom jew 
tipproponi emendi għalihom. Kull sentejn, 
l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni rapport dwar l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-effiċjenza enerġetika. 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).

Mhux iktar tard mill-1 ta' Jannar 2014, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi mudell 
għar-rapporti supplimentari. Dan il-mudell 
għandu jkun adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 20(2). 
Dawn ir-rapporti supplimentari għandhom 
jinkludu fi kwalunkwe każ l-informazzjoni 
speċifikata fl-Anness XIV.

Mhux iktar tard mit-30 ta' Settembru 2013, 
il-Kummissjoni għandha tipprovdi mudell 
għar-rapporti supplimentari. Dan il-mudell 
għandu jkun adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 20(2). 
Dawn ir-rapporti supplimentari għandhom 
jinkludu fi kwalunkwe każ l-informazzjoni 
speċifikata fl-Anness XIV. Waqt li 
jistabbilixxu l-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-effiċjenza enerġetika, l-
Istati Membri għandhom jikkunsidraw 
miżuri kosteffiċjenti għall-effiċjenza 
enerġetika u r-riskju ta' rilokazzjoni tal-
karbonju. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ b'żewġ fażijiet jista' jkollu suċċess biss jekk l-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni informazzjoni dwar kif biħsiebhom jilħqu l-miri indikattivi nazzjonali. Il-
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Kummissjoni tista' temenda wkoll proposti li ma jkunux ambizzjużi biżżejjed. Biex tiġi evitata 
r-rilokazzjoni tal-karbonju, jeħtieġ li wieħed joqgħod attent li jiġu indirizzati miżuri 
kosteffiċjenti. Inkella l-Istati Membri jkollhom it-tendenza li jitfgħu l-piż fuq l-industrija li 
tuża l-enerġija b'mod intensiv u mhux jindirizzaw miżuri li huma r-responsabilità tagħhom, 
pereżempju inċentivi għas-settur tal-bini privat. 

Emenda 16

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 2013, il-Kummissjoni 
għandha tressaq il-valutazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 3(2) quddiem il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, segwita, sat-30 ta' 
Settembru 2013, minn proposta leġiżlattiva 
li tistabbilixxi miri nazzjonali obbligatorji 
jekk il-valutazzjoni turi li l-mira tal-
Unjoni ma tkunx intlaħqet b'iktar minn 
1%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat taħt liema kundizzjoni se tiġi implimentata t-tieni fażi tal-approċċ b'żewġ 
fażijiet.  

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness Ia
Metodoloġija ta' kalkolu għall-miri 
nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika
Meta jistabbilixxu l-miri nazzjonali 
tagħhom għall-effiċjenza enerġetika, l-
Istati Membri għandhom iqisu l-
metodoloġija stipulata aktar 'l isfel. Il-
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linja ta' referenza għall-projezzjoni tal-
konsum tal-enerġija primarja għall-2020 
hija l-mudell Primes tal-2007. 
Metodoloġija:
Projezzjoni tal-Linja ta' Referenza ta' 
Primes 2007 għall-2020 f'Mtoe - iffrankar 
ta’ 20%
Il-fatturi ta' korrezzjoni li ġejjin jistgħu 
japplikaw: Il-miri ta' tnaqqis f'termini 
assoluti meta mqabbla mal-livell tagħhom 
tal-2007 ta' konsum ta' enerġija primarja:
- m'għandhomx jaqbżu t-8% għall-grupp 
tad-disa' pajjiżi tal-UE bl-introjtu per 
capita reali tal-abitazzjonijiet domestiċi l-
aktar baxx (L91),
- m'għandux jaqbeż it-12% għall-grupp 
tal-ħmistax-il pajjiż li huwa eliġibbli skont 
il-Fondi ta' Koeżjoni (C15),
- m'għandux jaqbeż l-20% għal 
kwalunkwe pajjiż,
- m'għandux ikun ta’ inqas minn 8% għal 
kwalunkwe pajjiż mhux eliġibbli skont il-
Fond ta' Koeżjoni (UE-27 mingħajr 
C152),
- għandu jkun ugwali għal mill-inqas 5% 
għal kwalunkwe pajjiż eliġibbli skont il-
Fond ta' Koeżjoni (C15),
- m'għandux jirrappreżenta żieda assoluta 
fil-konsum tal-enerġija ta' iktar minn 5%.
__________________
1 Il-pajjiżi L9 jinkludu l-Bulgarija, ir-
Rumanija, il-Latvja, il-Polonja, l-Estonja, 
l-Ungerija, il-Litwanja, is-Slovakkja u r-
Repubblika Ċeka, ara Eurostat, Iffukar 
fuq l-Istatistika, 16/2011.
2 Il-pajjiżi C15: Il-pajjiżi L9 u s-Slovenja, 
il-Portugall, Malta, il-Greċja, Ċipru u 
Spanja.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meta jiġu stabbiliti l-miri indikattivi nazzjonali, jeħtieġ li jitqies ix-xenarju tal-istatus quo. 
Stat Membru bi standard baxx tal-għajxien u tkabbir ekonomiku kbir għandu jingħata mira 
inqas ambizzjuża, peress li pereżempju x-xewqa tal-persuni li jgħixu fl-appartament tagħhom 
stess għandha tiġi rispettata. Il-mudell Primes tal-Kummissjoni Ewropea dan iqisu. Min-naħa 
l-oħra, il-mudell Primes jiġġenera xi eżaġerazzjonijiet għal minoranza ta' pajjiżi. Huwa 
għalhekk li għandu jiġi stabbilit fattur ta' korrezzjoni skont is-sitwazzjoni ekonomika


