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Emenda 120
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
–

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 121
Herbert Reul

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 4

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

wara li kkunsidra l-opinjoni(jiet) motivata/i 
preżentata/i, fil-qafas tal-Protokoll (Nru 2) 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u proporzjonalità, minn 
[isem/ismijiet tal-
kamra/kmamar/parlament(i)], li
tiddikjara/jiddikjaraw li l-abbozz ta' att
leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà,

wara li kkunsidra l-opinjoni(jiet) motivata/i 
preżentata/i, fil-qafas tal-Protokoll (Nru 2) 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u proporzjonalità, minn 
[isem/ismijiet tal-
kamra/kmamar/parlament(i)], li 
jesprimi/tesprimi dubji serji dwar jekk l-
att leġiżlattiv huwiex konformi mal-
prinċipju ta' sussidjarjetà,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu kkunsidrati l-opinjonijiet motivati tal-parlamenti nazzjonali, u dan il-fatt 
għandu jkun ukoll pubblikat.

Emenda 122
Herbert Reul
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Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att 
leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,

– Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att 
leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali u wara 
li jiġi kkunsidrat it-tħassib – uħud minnu 
serju – espress fl-opinjonijiet motivati 
dwar il-konformità mal-prinċipji tal-
proporzjonalità u tas-sussidjarjetà,

Or. de

Emenda 123
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi kbar li 
parzjalment ġejjin minn xettiċiżmu qawwi 
li qed jinħass fil-konfront tal-gass mix-
shale, minn rifjut li jiġu impurtati prodotti 
taż-żejt magħmula mir-ramel bituminuż u 
minn rinunzja li jintuża faħam lokali li 
qed iwasslu għal dipendenza akbar fuq l-
enerġija impurtata minn pajjiżi terzi 
mhux tant stabbli u fuq riżorsi tal-
enerġija li dejjem jonqsu. L-effiċjenza 
enerġetika hija wieħed fost ħafna mezzi 
siewja sabiex ikunu indirizzati dawn l-
isfidi, minħabba li din tista' tissepara t-
tkabbir ekonomiku miż-żieda fid-domanda 
għall-enerġija. Il-bidla lejn ekonomija 
iktar effiċjenti fl-enerġija għandha wkoll 
taċċellera l-firxa ta’ soluzzjonijiet 
teknoloġiċi innovattivi mingħajr ma 
tiffavorixxi produtturi jew fornituri
individwali u ttejjeb il-kompetittività tal-
industrija fl-Unjoni, fejn jiġi xprunat it-
tkabbir ekonomiku u jinħolqu impjiegi ta’ 
kwalità għolja f’diversi setturi relatati mal-
effiċjenza enerġetika.
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Or. de

Emenda 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 126
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Filwaqt li qed jintlaħqu dawn l-
objettivi trid tiġi kkunsidrata l-
kompetittività internazzjonali tal-Unjoni. 
L-effiċjenza fl-implimentazzjoni hi 
neċessità assoluta. Il-burokrazija 
għandha tkun limitata kemm hu possibbli 
kemm għall-amministrazzjoni pubblika u 
kemm għall-industrija privata. L-ispejjeż 
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għandhom jinżammu aċċettabbli fuq 
perjodu ta' żmien twil u partikolarment 
meta l-baġits pubbliċi jkunu taħt 
pressjoni. Hemm bżonn li tkun evitata d-
deindustrijalizzazzjoni tal-Unjoni, jekk 
meħtieġ billi jiġu imposti taxxi fuq 
importazzjoni minn pajjiżi terzi li fihom l-
impriżi mhumiex mitluba b'mod 
suffiċjenti biex jiffrankaw l-enerġija u 
jilħqu l-effiċjenza enerġetika. L-obbligi ta' 
din id-Direttiva m'għamdhomx iwasslu 
biex jikber il-faqar enerġetiku għall-
popolazzjoni tal-Unjoni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet ta' din id-Direttiva jistgħu finalment jintlaħqu jekk tinżamm il-kompetittività 
internazzjonali tal-UE, filwaqt li l-ispejjeż inizjali, inklużi dawk marbuta mal-burokrazija, 
jibqgħu aċċettabbli għall-Istati, għall-industrija u għall-membri tal-pubbliku.

Emenda 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta’ 
Marzu 2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied 
l-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni ħalli 
jintlaħaq l-għan li sal-2020 jiġi ffrankat 
20 % mill-konsum tal-enerġija primarja tal-
Unjoni meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Dan jammonta għal tnaqqis 
fil-konsum tal-enerġija primarja tal-Unjoni 
ta’ 368 Mtoe fl-2020.

(2) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta’ 
Marzu 2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied 
l-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni ħalli 
jintlaħaq l-għan li sal-2020 jiġi ffrankat 
20 % mill-konsum tal-enerġija primarja tal-
Unjoni meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Dan jammonta għal tnaqqis 
fil-konsum tal-enerġija primarja tal-Unjoni 
ta’ 368 Mtoe fl-2020 jew ta' titjib tal-
intensità tal-enerġija tal-Unjoni għal 
104 tunnellati ta' żejt ekwivalenti għal 
kull miljun ewro ta' prodott gross 
domestiku kif espress fil-prezzijiet tal-
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2005. Din id-Direttiva tirrapreżenta, 
flimkien ma' għadd ta' miżuri leġislattivi 
eżistenti (bħall-iskema tal-iskambju tal-
emissjonijiet, id-Direttiva dwar l-Enerġija 
Rinnovabbli, id-Direttiva dwar l-
Ekodisinn, eċċ) strument importanti biex 
jintlaħaq dan l-għan.

Or. en

Emenda 128
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta’ 
Marzu 2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied 
l-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni ħalli 
jintlaħaq l-għan li sal-2020 jiġi ffrankat 
20 % mill-konsum tal-enerġija primarja tal-
Unjoni meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Dan jammonta għal
tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja 
tal-Unjoni ta’ 368 Mtoe fl-2020.

(2) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta’ 
Marzu 2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied 
l-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni ħalli 
jintlaħaq l-għan li sal-2020 jiġi ffrankat 
20 % mill-konsum tal-enerġija primarja tal-
Unjoni meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija primarja tal-Unjoni sa 20 % sal-
2020 jammonta għal tnaqqis assolut tal-
konsum tal-enerġija primarja ta’ 
368 Mtoe fl-2020 jew ta' intensità tal-
enerġija ta' 104 Toe kull miljun euro ta' 
PGD li jrid jintlaħaq, li hu ekwivalenti 
għal żieda ta' 37 % fl-effiċjenza 
enerġetika.

Or. de

Emenda 129
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta’ 
Marzu 2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied 
l-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni ħalli 
jintlaħaq l-għan li sal-2020 jiġi ffrankat 
20 % mill-konsum tal-enerġija primarja 
tal-Unjoni meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Dan jammonta għal
tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja 
tal-Unjoni ta’ 368 Mtoe fl-2020.

(2) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta’ 
Marzu 2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied 
l-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni b'20 % 
ħalli jintlaħaq l-għan li sal-2020 ta' 
ffrankar massimu għall-konsum tal-
enerġija primarja tal-Unjoni meta 
pparagunat mal-projezzjonijiet. Dan jista' 
jfisser tnaqqis totali fil-konsum tal-enerġija 
primarja tal-Unjoni kollha ta' 368 Mtoe fl-
2020, imma għandha wkoll tiġi 
kkunsidrata d-diversità fil-konsum 
speċifiku tal-enerġija fl-Istati Membri; id-
diversifikazzjoni tat-taħlita tal-enerġija fl-
Istati Membri hi wkoll importanti.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li jonqos il-konsum tal-enerġija fl-UE b'20 % ma tistax tfisser tnaqqis proporzjonali 
b'dan l-ammont fl-Istati Membri kollha; f'uħud tista' tkun aktar, f'oħrajn inqas.

Emenda 130
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta’ 
Marzu 2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied 
l-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni ħalli
jintlaħaq l-għan li sal-2020 jiġi ffrankat 
20 % mill-konsum tal-enerġija primarja tal-
Unjoni meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Dan jammonta għal tnaqqis 
fil-konsum tal-enerġija primarja tal-Unjoni 
ta’ 368 Mtoe fl-2020.

(2) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta’ 
Marzu 2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied 
l-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni, li, 
flimkien ma' miżuri oħra (inklużi l-ETS, 
użu akbar ta' enerġiji rinnovabbli, 
ekodisinn), hu maħsub li jintlaħaq l-għan 
li sal-2020 jiġi ffrankat 20 % mill-konsum 
tal-enerġija primarja tal-Unjoni meta 
pparagunat mal-projezzjonijiet. Dan 
jammonta għal tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija primarja tal-Unjoni ta’ 368 Mtoe 
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fl-2020. Din il-mira għandha tkun 
aġġustata bi qbil mat-tendenzi ekonomiċi.

______________ _____________
1 Il-projezzjonijiet li saru fl-2007 kienu juru 
konsum tal-enerġija primarja fl-2020 ta’ 
1842 Mtoe. Tnaqqis ta’ 20% jirriżulta 
f'1474 Mtoe fl-2020, jiġifieri tnaqqis ta’ 
368 Mtoe meta pparagunat mal-
projezzjonijiet.

1 Il-projezzjonijiet li saru fl-2007 kienu juru 
konsum tal-enerġija primarja fl-2020 ta’ 
1842 Mtoe. Tnaqqis ta’ 20 % jirriżulta 
f'1474 Mtoe fl-2020, jiġifieri tnaqqis ta’ 
368 Mtoe meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Dan għandu 
jikkorrispondi mal-objettiv ta' intensità 
enerġetika ta' 104 Mtoe ta' enerġija 
primarja/miljun ta' euro.

Or. de

Emenda 131
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta’ 
Marzu 2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied 
l-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni ħalli 
jintlaħaq l-għan li sal-2020 jiġi ffrankat 
20 % mill-konsum tal-enerġija primarja tal-
Unjoni meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Dan jammonta għal 
tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja 
tal-Unjoni ta’ 368 Mtoe fl-2020.

(2) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta’ 
Marzu 2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied 
l-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni ħalli 
jintlaħaq l-għan li sal-2020 jiġi ffrankat 
20 % mill-konsum tal-enerġija primarja tal-
Unjoni meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Anke jekk il-Kunsill 
iddeċieda li ma jadottax objettiv assolut u 
vinkolanti, dan għandu jammonta għal 
tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja 
tal-Unjoni ta’ 368 Mtoe fl-2020.

Or. de

Emenda 132
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta’ 
Marzu 2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied 
l-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni ħalli 
jintlaħaq l-għan li sal-2020 jiġi ffrankat 
20 % mill-konsum tal-enerġija primarja tal-
Unjoni meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Dan jammonta għal tnaqqis 
fil-konsum tal-enerġija primarja tal-Unjoni 
ta’ 368 Mtoe fl-2020.

(2) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta’ 
Marzu 2007 enfasizzaw il-ħtieġa li tiżdied 
l-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni ħalli 
jintlaħaq l-għan li sal-2020 jiġi ffrankat 
20 % mill-konsum tal-enerġija primarja tal-
Unjoni meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Dan jammonta għal tnaqqis 
fil-konsum tal-enerġija primarja tal-Unjoni 
ta’ 368 Mtoe fl-2020 u għal total tal-
konsum  tal-enerġija primarja fl-Unjoni 
ta' 1474 Mtoe fl-2020.

Or. en

Emenda 133
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2 a) Għall-finijiet ta' kalkolu tal-
iffrankar effiċjenti tal-enerġija, hu nnutat 
li l-mira tal-UE ta' 20 %, ipproġettata li 
tkun ekwivalenti għal 368 miljun 
tunnellata ta' żejt f'iffrankar ta' enerġija, 
tista' wkoll tkun espressa bħala intensità 
ta' enerġija ta' 104 toe kull miljun euro fi 
prodott gross domestiku (€2005) fl-2020.    
Din tista’ titqassam kif ġej: 139 toe użat 
fl-industrija kull M€ ta' valur miżjud mill-
industrija fl-2020 (meta mqabbel ma' 
160 fl-2009) u 269 Mtoe ta' ffrankar ta' 
enerġija fis-setturi l-oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni mogħtija mill-Kummissjoni Ewropea.
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Emenda 134
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Dan jammonta għal żieda ta' 37 % fl-
effiċjenza tal-produttività enerġetika meta 
mqabbel mal-2005.

Or. de

Emenda 135
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 
ikkonfermaw il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika bħala waħda mill-miri ewlenin 
tal-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni għal 
impjiegi u tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv (l-Istrateġija Ewropa 2020). 
Skont dan il-proċess u sabiex ikun 
implimentat dan l-għan fuq il-livell 
nazzjonali, l-Istati Membri huma mitluba 
jiffissaw miri nazzjonali bi djalogu mill-
qrib mal-Kummissjoni u jindikaw, fil-
Programmi Nazzjonali ta’ Riforma 
tagħhom, kif biħsiebhom jilħquhom.

(3) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 
ikkonfermaw il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika bħala waħda mill-miri ewlenin 
tal-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni għal 
impjiegi u tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv (l-Istrateġija Ewropa 2020). 
Skont dan il-proċess u sabiex ikun 
implimentat dan l-għan fuq il-livell 
nazzjonali, l-Istati Membri huma mitluba 
jiffissaw miri nazzjonali bi djalogu mill-
qrib mal-Kummissjoni u jindikaw, fil-
Programmi Nazzjonali ta’ Riforma 
tagħhom, kif biħsiebhom jilħquhom. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li, waqt li 
qed jintlaqħqu dawn il-miri, ikun hemm 
aktar tqarrib fl-effiċjenza enerġetika fost 
l-Istati Membri tal-UE, filwaqt li tevita li 
l-Istati Membri jaġixxu waħedhom fuq 
bażi individwali, u b'hekk jikbru aktar id-
differenzi fi ħdan l-UE.
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Or. de

Emenda 136
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 
ikkonfermaw il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika bħala waħda mill-miri ewlenin 
tal-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni għal 
impjiegi u tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv (l-Istrateġija Ewropa 2020).
Skont dan il-proċess u sabiex ikun 
implimentat dan l-għan fuq il-livell 
nazzjonali, l-Istati Membri huma mitluba 
jiffissaw miri nazzjonali bi djalogu mill-
qrib mal-Kummissjoni u jindikaw, fil-
Programmi Nazzjonali ta’ Riforma 
tagħhom, kif biħsiebhom jilħquhom.

(3) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010 
ikkonfermaw il-mira reali għall-effiċjenza 
enerġetika ibbażata fuq indikaturi ta' 
unitajiet bħala waħda mill-miri ewlenin 
tal-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni għal 
impjiegi u tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv immexxija mill innovazzjoni (l-
Istrateġija Ewropa 2020). Skont dan il-
proċess u sabiex ikun implimentat dan l-
għan fuq il-livell nazzjonali, l-Istati 
Membri huma mitluba jiffissaw miri 
nazzjonali settorjali bi djalogu mill-qrib 
mal-Kummissjoni u jindikaw, fil-
Programmi Nazzjonali ta’ Riforma 
tagħhom, kif biħsiebhom jilħquhom.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-tkabbir sostenibbli fl-effiċjenza jista' jasal biss billi jkunu implimentati teknoloġiji 
innovattivi, u mhux permezz ta' restrizzjonijiet mekkaniċi tal-konsum tal-enerġija.

Emenda 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-involviment tal-akbar ammont 
possibbli ta' partijiet, kemm pubbliċi kif 
ukoll privati hu l-aħjar mod biex 
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jintlaħqu l-miri tal-effiċjenza fl-enerġija. 
Dan għandu effett influenti għoli, joħloq 
l-impjiegi u jikkontribwixxi għal aktar 
tkabbir favur l-ambjent fil-proċess li 
jwassal għall-ħolqien ta' Ewropa 
kompetittiva u sostenibbli. 

Or. en

Emenda 138
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
dwar Enerġija 2020 tqiegħed lill-effiċjenza
enerġetika fiċ-ċentru tal-istrateġija għall-
enerġija tal-UE għall-2020 u tiddeskrivi fil-
qosor il-ħtieġa għal strateġija ġdida għall-
effiċjenza enerġetika li se tagħti l-
possibbiltà lill-Istati Membri kollha li 
jiddiżakkoppjaw l-użu tal-enerġija mit-
tkabbir ekonomiku.

(4) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni
dwar Enerġija 2020 tindika li l-effiċjenza
enerġetika hi waħda mill-prijoritajiet tal-
istrateġija għall-enerġija tal-UE għall-2020 
u tiddeskrivi fil-qosor il-ħtieġa għal 
strateġija ġdida għall-effiċjenza enerġetika 
li se tagħti l-possibbiltà lill-Istati Membri 
kollha li jiddiżakkoppjaw l-użu tal-enerġija 
mit-tkabbir ekonomiku.

Or. de

Emenda 139
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ 
Diċembru 2010 dwar ir-Reviżjoni tal-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Użu tal-
Enerġija, il-Parlament Ewropew stieden 
lill-Kummissjoni sabiex fil-Pjan ta’ 
Azzjoni għall-Effiċjenza Enerġetika 
rivedut tagħha tinkludi miżuri ħalli 

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

jingħalaq id-distakk ipotizzat sabiex 
jintlaħaq l-għan kumplessiv tal-effiċjenza 
enerġetika tal-UE fl-2020. Data u 
informazzjoni aktar reċenti turi li d-
distakk hu konsiderevolment iżgħar milli 
kien ipotizzat anke reċentement f'nofs l-
2011.   

Or. de

Emenda 140
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ 
Diċembru 2010 dwar ir-Reviżjoni tal-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Użu tal-
Enerġija, il-Parlament Ewropew stieden 
lill-Kummissjoni sabiex fil-Pjan ta’ 
Azzjoni għall-Effiċjenza Enerġetika 
rivedut tagħha tinkludi miżuri ħalli 
jingħalaq id-distakk sabiex jintlaħaq l-għan 
kumplessiv tal-effiċjenza enerġetika tal-UE 
fl-2020; dan id-distakk hu attwalment 
madwar 204 Mtoe mill-objettiv ta' 
ffrankar ta' 368 Mtoe.

Or. de

Emenda 141
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ 
Diċembru 2010 dwar ir-Reviżjoni tal-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Użu tal-

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

Enerġija, il-Parlament Ewropew stieden 
lill-Kummissjoni sabiex fil-Pjan ta’ 
Azzjoni għall-Effiċjenza Enerġetika 
rivedut tagħha tinkludi mira li torbot 
għall-effiċjenza fl-enerġija, flimkien ma' 
miżuri ħalli jingħalaq id-distakk sabiex 
jintlaħaq l-għan kumplessiv tal-iffrankar
tal-enerġija tal-UE fl-2020.

Or. en

Emenda 142
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Waħda mill-inizjattivi ewlenin tal-
Istrateġija Ewropa 2020 hija l-inizjattiva 
ewlenija ta’ Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza li ġiet adottata mill-
Kummissjoni fis-26 ta’ Jannar 2011. Din 
tidentifika l-effiċjenza enerġetika bħala 
element ewlieni sabiex tkun żgurata s-
sostenibbiltà tal-użu tar-riżorsi tal-enerġija.

(6) Waħda mill-inizjattivi ewlenin tal-
Istrateġija Ewropa 2020 hija l-inizjattiva 
ewlenija ta’ Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza li ġiet adottata mill-
Kummissjoni fis-26 ta’ Jannar 2011. Din 
tidentifika l-effiċjenza enerġetika bħala 
element ewlieni sabiex tkun żgurata s-
sostenibbiltà tal-użu tar-riżorsi tal-enerġija
u tissalvagwardja l-kompetittività tal-UE.

Or. ro

Emenda 143
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Waħda mill-inizjattivi ewlenin tal-
Istrateġija Ewropa 2020 hija l-inizjattiva 
ewlenija ta’ Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza li ġiet adottata mill-
Kummissjoni fis-26 ta’ Jannar 2011. Din 

(6) Waħda mill-inizjattivi ewlenin tal-
Istrateġija Ewropa 2020 hija l-inizjattiva 
ewlenija ta’ Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza li ġiet adottata mill-
Kummissjoni fis-26 ta’ Jannar 2011. Din 
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tidentifika l-effiċjenza enerġetika bħala 
element ewlieni sabiex tkun żgurata s-
sostenibbiltà tal-użu tar-riżorsi tal-
enerġija.

tidentifika l-effiċjenza enerġetika bħala 
element ewlieni sabiex tkun żgurata s-
sostenibbiltà tal-użu ta' riżorsi oħra tal-
enerġija.

Or. de

Emenda 144
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar 2011 
irrikonoxxew li l-mira għall-effiċjenza 
enerġetika tal-UE mhijiex fit-triq it-tajba u 
li hija meħtieġa azzjoni ddeterminata 
sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal 
konsiderevoli għal iktar iffrankar tal-
enerġija fil-bini, fit-trasport, fil-prodotti u 
fil-proċessi.

(7) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar 2011 
irrikonoxxew li l-mira għall-effiċjenza 
enerġetika tal-UE mhijiex fit-triq it-tajba u 
li hija meħtieġa azzjoni ddeterminata 
sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal 
konsiderevoli għal iktar iffrankar tal-
enerġija fil-bini u fit-trasport bl-użu ta' 
riżorsi aktar effiċjenti f'dawn is-setturi 
fuq il-bażi ta' prodotti b'konsum baxx tal-
enerġija u fil-proċessi, inklużi proċessi ta' 
konverżjoni effiċjenti fis-settur tal-
enerġija.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-tkabbir sostenibbli fl-effiċjenza jista' jasal biss billi jkunu implimentati teknoloġiji 
innovattivi, u mhux permezz ta' restrizzjonijiet mekkaniċi tal-konsum tal-enerġija.

Emenda 145
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar 2011 
irrikonoxxew li l-mira għall-effiċjenza 
enerġetika tal-UE mhijiex fit-triq it-tajba u 
li hija meħtieġa azzjoni ddeterminata 
sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal 
konsiderevoli għal iktar iffrankar tal-
enerġija fil-bini, fit-trasport, fil-prodotti u 
fil-proċessi.

(7) Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Kunsill Ewropew tal-4 ta’ Frar 2011 
irrikonoxxew li l-mira għall-effiċjenza 
enerġetika tal-UE mhijiex fit-triq it-tajba u 
li hija meħtieġa azzjoni ddeterminata 
sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal 
konsiderevoli għal iktar gwadann fl-
effiċjenza tal-enerġija fil-bini, fit-trasport, 
fil-prodotti u fil-proċessi.
(Din l-emenda tapplika fit-test kollu fir-
referenza tal-'iffrankar tal-enerġija'.) L-
adozzjoni tagħha tkun teħtieġ bidliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en

Emenda 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fit-8 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
adottat il-Pjan Ewropew għall-Effiċjenza 
Enerġetika 2011. Dan ikkonferma li l-
Unjoni mhijiex fit-triq it-tajba sabiex tilħaq 
il-mira tagħha għall-effiċjenza enerġetika. 
Biex issib rimedju għal dan, hija ċċarat 
għadd ta’ politiki u ta’ miżuri dwar l-
effiċjenza enerġetika li jkopru l-katina 
sħiħa tal-enerġija, inklużi l-ġenerazzjoni, 
it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-
enerġija; ir-rwol ewlieni tas-settur pubbliku 
fl-effiċjenza enerġetika; il-bini u l-
appliances; l-industrija; u l-ħtieġa sabiex il-
klijenti finali jingħataw is-setgħa ħalli 
jiġġestixxu l-konsum tal-enerġija tagħhom. 
L-effiċjenza enerġetika fis-settur tat-
trasport kienet ikkunsidrata b’mod 
parallel fil-White Paper dwar it-Trasport 
li kienet adottata fit-28 ta’ Marzu 2011.

(8) Fit-8 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
adottat il-Pjan Ewropew għall-Effiċjenza 
Enerġetika 2011. Dan ikkonferma li l-
Unjoni mhijiex fit-triq it-tajba sabiex tilħaq 
il-mira tagħha għall-effiċjenza enerġetika. 
Biex issib rimedju għal dan, hija ċċarat 
għadd ta’ politiki u ta’ miżuri dwar l-
effiċjenza enerġetika li jkopru l-katina 
sħiħa tal-enerġija, inklużi l-ġenerazzjoni, 
it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-
enerġija; ir-rwol ewlieni tas-settur pubbliku 
fl-effiċjenza enerġetika; il-bini u l-
appliances; l-industrija; u l-ħtieġa sabiex il-
klijenti finali jingħataw is-setgħa ħalli 
jiġġestixxu l-konsum tal-enerġija tagħhom. 
Affermat li l-Kummissjoni fl-2013, se 
tipprovdi evalwazzjoni tar-riżultati 
miksuba u jekk il-programmi, meqjusa 
flimkien, iwasslux għall-objettiv ta' 20%. 
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B’mod partikolari, l-Inizjattiva 26 tal-
White Paper titlob li jiġu stabbiliti 
standards xierqa għall-emissjonijiet tas-
CO2 tal-vetturi fil-mezzi kollha ta’ 
trasport, u fejn dan ikun meħtieġ, 
għandhom jiġu ssupplimentati b’rekwiżiti 
dwar l-effiċjenza enerġetika biex jiġu 
indirizzati t-tipi kollha ta’ sistemi ta’ 
propulsjoni.

Jekk l-analiżi turi li l-mira globali tal-UE 
x'aktarx li mhux se tintlaħaq, il-
Kummissjoni se tipproponi miri 
nazzjonali li jorbtu legalment għall-2020. 
.

Or. en

Emenda 147
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fit-8 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
adottat il-Pjan Ewropew għall-Effiċjenza 
Enerġetika 2011. Dan ikkonferma li l-
Unjoni mhijiex fit-triq it-tajba sabiex tilħaq 
il-mira tagħha għall-effiċjenza enerġetika. 
Biex issib rimedju għal dan, hija ċċarat 
għadd ta’ politiki u ta’ miżuri dwar l-
effiċjenza enerġetika li jkopru l-katina 
sħiħa tal-enerġija, inklużi l-ġenerazzjoni, 
it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-
enerġija; ir-rwol ewlieni tas-settur pubbliku 
fl-effiċjenza enerġetika; il-bini u l-
appliances; l-industrija; u l-ħtieġa sabiex il-
klijenti finali jingħataw is-setgħa ħalli 
jiġġestixxu l-konsum tal-enerġija tagħhom. 
L-effiċjenza enerġetika fis-settur tat-
trasport kienet ikkunsidrata b’mod parallel 
fil-White Paper dwar it-Trasport li kienet 
adottata fit-28 ta’ Marzu 2011. B’mod 
partikolari, l-Inizjattiva 26 tal-White 
Paper titlob li jiġu stabbiliti standards 
xierqa għall-emissjonijiet tas-CO2 tal-
vetturi fil-mezzi kollha ta’ trasport, u fejn 
dan ikun meħtieġ, għandhom jiġu 
ssupplimentati b’rekwiżiti dwar l-
effiċjenza enerġetika biex jiġu indirizzati 

(8) Fit-8 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
adottat il-Pjan Ewropew għall-Effiċjenza 
Enerġetika 2011. Dan ikkonferma li l-
Unjoni probabilment mhijiex fit-triq it-
tajba sabiex tilħaq il-mira tagħha għall-
effiċjenza enerġetika. Biex issib rimedju 
għal dan, hija ċċarat għadd ta’ politiki u ta’ 
miżuri dwar l-effiċjenza enerġetika li 
jkopru l-katina sħiħa tal-enerġija, inklużi l-
ġenerazzjoni, it-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni tal-enerġija; ir-rwol ewlieni 
tas-settur pubbliku fl-effiċjenza enerġetika; 
il-bini u l-appliances; l-industrija; u l-
ħtieġa sabiex il-klijenti finali jingħataw is-
setgħa ħalli jiġġestixxu l-konsum tal-
enerġija tagħhom. L-effiċjenza enerġetika 
fis-settur tat-trasport kienet ikkunsidrata 
b’mod parallel fil-White Paper dwar it-
Trasport li kienet adottata fit-28 ta’ 
Marzu 2011.
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t-tipi kollha ta’ sistemi ta’ propulsjoni.

Or. de

Emenda 148
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fit-8 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
adottat ukoll Pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju fl-2050, fejn 
identifikat il-ħtieġa minn din il-perspettiva 
għal fokus ikbar fuq l-effiċjenza 
enerġetika.

(9) Fit-8 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni 
adottat ukoll Pjan direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju fl-2050, fejn 
identifikat il-ħtieġa minn din il-perspettiva 
għal fokus ikbar fuq l-effiċjenza enerġetika 
vera bħala mezz li jnaqqas il-konsum tal-
enerġija primarja.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Biex naslu għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju jeħtieġ effiċjenza vera fl-enerġija, u 
mhux impożizzjoni amministrattiva ta' tnaqqis tas-CO2.

Emenda 149
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fit-22 ta' Ġunju 2011 l-evalwazzjoni 
tal-impatt tal-Kummissjoni Ewropea uriet 
li jkun ferm aħjar li jkunu stabbiliti miri 
nazzjonali li jorbtu għall-effiċjenza fl-
enerġija għall-konsum tal-enerġija 
primarja milli miri nazzjonali indikattivi 
għall-effiċjenza fl-enerġija, sabiex ikun 
żgurat li tintlaħaq il-mira globali ta' 20% 
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tal-iffrankar tal-enerġija. Barra minn 
hekk l-evalwazzjoni tal-impatt uriet li l-
miri li jorbtu jagħtu aktar flessibilità lill-
Istati Membri fit-tfassil tal-miżuri tal-
iffrankar tal-enerġija adattati għall-
kundizzjonijiet diversi tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 150
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-Kummissjoni madankollu ta' spiss 
enfasizzat li bidla fil-komportament tal-
konsumatur li xorta żżomm il-kwalità tal-
ħajja għandha wkoll tikkontribwixxi 
b'mod sinifikattiv biex tiġi ffrankata l-
enerġija ħalli jinltaħaq l-objettiv ta' 20 %.  
__________________

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-
19 ta' Ottubru 2006: 'Pjan ta' Azzjoni 
għall-Effiċjenza Enerġetika: It-Twettiq 
tal-Potenzjal' (COM(2006)545)

Or. de

Emenda 151
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) F’dan il-kuntest, jeħtieġ li l-qafas
legali tal-Unjoni għall-effiċjenza 
enerġetika jiġi aġġornat b’Direttiva li 
jkollha l-għan kumplessiv tal-mira għall-

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

kumplessiv tal-mira għall-effiċjenza 
enerġetika li jiġi ffrankat 20 % mill-
konsum tal-enerġija primarja tal-Unjoni 
sal-2020, jew li tintlaħaq żieda 
korrispondenti fil-produttività tal-enerġija
wara l-2020. Għal dan il-għan, hija 
għandha tistabbilixxi qafas komuni sabiex 
ikunu promossi miżuri ta' ffrankar fl-
enerġija, metodoloġija komuni biex jiġi 
kkalkulat l-iffrankar u proċeduri ta' 
kontroll ħalli jiġu implimentati wħud mill-
proposti inklużi fil-Pjan għall-Effiċjenza 
Enerġetika 2011 u jintlaħqu l-potenzjali 
sinifikanti mhux imwettqa ta’ ffrankar tal-
enerġija li tidentifika. Id-Direttiva 
għandha tipproponi wkoll lill-Istati 
Membri strumenti li jistgħu jintużaw biex 
tiġi ffrankata l-enerġija.

Or. de

Emenda 152
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 153
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Titjib settorjali fl-effiċjenza, anke jekk aktar minn 20 %, mhux neċessarjament iwassal għall-
iffrankar globali ta' 20 % fl-Istati Membri. Hu aktar relevanti, għalhekk, li jkun indikat li
titjib fl-effiċjenza għandu jwassal biex ikun massimizzat l-iffrankar fl-enerġija.

Emenda 154
Markus Pieper

Proposta għal direttiva
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 155
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-
Isforzi (Nru 406/2009/KE) tirrikjedi li sal-
2012, il-Kummissjoni tivvaluta u 
tirrapporta dwar il-progress tal-Komunità u 
tal-Istati Membri tagħha sabiex sal-2020 
jintlaħaq l-għan li jitnaqqas il-konsum tal-
enerġija b’20 % meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Hija tiddikjara wkoll li, 
sabiex l-Istati Membri jiġu mgħejjuna 
jissodisfaw l-impenji ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-
Komunità, sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżuri 
msaħħa jew ġodda sabiex jiġi aċċellerat it-
titjib fl-effiċjenza enerġetika. Din id-

(11) Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-
Isforzi (Nru 406/2009/KE) tirrikjedi li sal-
2012, il-Kummissjoni tivvaluta u 
tirrapporta dwar il-progress tal-Komunità u 
tal-Istati Membri tagħha sabiex sal-2020 
jintlaħaq l-għan li jitnaqqas il-konsum tal-
enerġija b’20 % meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Hija tiddikjara wkoll li, 
sabiex l-Istati Membri jiġu mgħejjuna 
jissodisfaw l-impenji ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-
Komunità, sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżuri 
msaħħa jew ġodda sabiex jiġi aċċellerat it-
titjib fl-effiċjenza enerġetika. Din id-
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Direttiva hija reazzjoni għal dan ir-
rekwiżit. Hija tagħti wkoll kontribut 
sabiex jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-Pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 
fl-2050, b’mod partikolari billi jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra mis-settur 
tal-enerġija, u sabiex tinkiseb produzzjoni 
tal-elettriku b’żero emissjonijiet sal-2050.

Direttiva hija reazzjoni għal dan ir-
rekwiżit, minbarra l-evalwazzjoni li saret.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-settur tal-elettriku diġà hu suġġett għall-iskambju tal-emissjonijiet, filwaqt li r-rekwiżiti 
tiegħu se jkunu sostanzjalment infurzati aktar mill-1.1.2013. Dupplikazzjoni ta' strumenti 
għall-istess settur għandhom ikunu rifjutati, partikolarment għaliex dan iwassal għal 
interazzjonijiet mhux mixtieqa.

Emenda 156
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-
Isforzi (Nru 406/2009/KE) tirrikjedi li sal-
2012, il-Kummissjoni tivvaluta u 
tirrapporta dwar il-progress tal-Komunità u 
tal-Istati Membri tagħha sabiex sal-2020 
jintlaħaq l-għan li jitnaqqas il-konsum tal-
enerġija b’20 % meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Hija tiddikjara wkoll li, 
sabiex l-Istati Membri jiġu mgħejjuna 
jissodisfaw l-impenji ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-
Komunità, sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżuri 
msaħħa jew ġodda sabiex jiġi aċċellerat it-
titjib fl-effiċjenza enerġetika. Din id-
Direttiva hija reazzjoni għal dan ir-
rekwiżit. Hija tagħti wkoll kontribut 
sabiex jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-Pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva 

(11) Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-
Isforzi (Nru 406/2009/KE) tirrikjedi li sal-
2012, il-Kummissjoni tivvaluta u 
tirrapporta dwar il-progress tal-Komunità u 
tal-Istati Membri tagħha sabiex sal-2020 
jintlaħaq l-għan li jitnaqqas il-konsum tal-
enerġija b’20 % meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Hija tiddikjara wkoll li, 
sabiex l-Istati Membri jiġu mgħejjuna 
jissodisfaw l-impenji ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-
Komunità, sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżuri 
msaħħa jew ġodda sabiex jiġi aċċellerat it-
titjib fl-effiċjenza enerġetika. Din id-
Direttiva hija reazzjoni għal dan ir-
rekwiżit.
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b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 
fl-2050, b’mod partikolari billi jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tal-gassijiet serra mis-settur 
tal-enerġija, u sabiex tinkiseb produzzjoni 
tal-elettriku b’żero emissjonijiet sal-2050.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni għandha tikkonċentra fuq l-ilħuq tal-objettivi tagħha għall-perjodu sal-2020 u l-
aktar, għandha tipproponi biss bħala tentattiv objettivi għad-deċennju ta’ wara. Li nlabalbu 
fil-vojt dwar objettivi għall-perjodu sal-2050 hija demagoġija pura. Ħadd ma jista’ jbassar la 
l-iżviluppi teknoloġiċi u lanqas dawk politiċi daqstant 'il bogħod daqs l-2050.

Emenda 157
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-
Isforzi (Nru 406/2009/KE) tirrikjedi li sal-
2012, il-Kummissjoni tivvaluta u 
tirrapporta dwar il-progress tal-Komunità u 
tal-Istati Membri tagħha sabiex sal-2020 
jintlaħaq l-għan li jitnaqqas il-konsum tal-
enerġija b’20 % meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Hija tiddikjara wkoll li, 
sabiex l-Istati Membri jiġu mgħejjuna 
jissodisfaw l-impenji ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-
Komunità, sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżuri 
msaħħa jew ġodda sabiex jiġi aċċellerat it-
titjib fl-effiċjenza enerġetika. Din id-
Direttiva hija reazzjoni għal dan ir-
rekwiżit. Hija tagħti wkoll kontribut sabiex 
jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-Pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 
fl-2050, b’mod partikolari billi jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mis-settur 
tal-enerġija, u sabiex tinkiseb produzzjoni 

(11) Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-
Isforzi (Nru 406/2009/KE) tirrikjedi li sal-
2012, il-Kummissjoni tivvaluta u 
tirrapporta dwar il-progress tal-Komunità u 
tal-Istati Membri tagħha sabiex sal-2020 
jintlaħaq l-għan li jitnaqqas il-konsum tal-
enerġija b’20 % meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Hija tiddikjara wkoll li, 
sabiex l-Istati Membri jiġu mgħejjuna 
jissodisfaw l-impenji ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-
Komunità, sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżuri 
msaħħa jew ġodda sabiex jiġi aċċellerat it-
titjib fl-effiċjenza enerġetika. Din id-
Direttiva hija reazzjoni għal dan ir-
rekwiżit. Hija tagħti wkoll kontribut sabiex 
jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-Pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 
fl-2050, mhux biss billi jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mis-settur 
tal-enerġija, u sabiex tinkiseb produzzjoni 
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tal-elettriku b’żero emissjonijiet sal-2050. tal-elettriku b’żero emissjonijiet sal-2050, 
imma wkoll billi tappoġġja l-
koġenerazzjoni bħala alternattiva b'livell 
baxx ta' karbonju għall-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju u għall-industriji kbar.

Or. en

Emenda 158
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-
Isforzi (Nru 406/2009/KE) tirrikjedi li sal-
2012, il-Kummissjoni tivvaluta u 
tirrapporta dwar il-progress tal-Komunità u 
tal-Istati Membri tagħha sabiex sal-2020 
jintlaħaq l-għan li jitnaqqas il-konsum tal-
enerġija b’20 % meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Hija tiddikjara wkoll li, 
sabiex l-Istati Membri jiġu mgħejjuna 
jissodisfaw l-impenji ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-
Komunità, sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżuri 
msaħħa jew ġodda sabiex jiġi aċċellerat it-
titjib fl-effiċjenza enerġetika. Din id-
Direttiva hija reazzjoni għal dan ir-
rekwiżit. Hija tagħti wkoll kontribut sabiex 
jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-Pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 
fl-2050, b’mod partikolari billi jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mis-settur 
tal-enerġija, u sabiex tinkiseb produzzjoni 
tal-elettriku b’żero emissjonijiet sal-2050.

(11) Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-
Isforzi (Nru 406/2009/KE) tirrikjedi li sal-
2012, il-Kummissjoni tivvaluta u 
tirrapporta dwar il-progress tal-Komunità u 
tal-Istati Membri tagħha sabiex sal-2020, 
skont it-taħlita tal-enerġija tagħhom, 
jintlaħaq l-għan ta' tnaqqis massimu 
dikjarat ta' konsum tal-enerġija b’20 % 
meta pparagunat mal-projezzjonijiet. Hija 
tiddikjara wkoll li, sabiex l-Istati Membri 
jiġu mgħejjuna jissodisfaw l-impenji ta’ 
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
tal-Komunità, sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżuri 
msaħħa jew ġodda sabiex jiġi aċċellerat it-
titjib fl-effiċjenza enerġetika. Din id-
Direttiva hija reazzjoni għal dan ir-
rekwiżit. Hija tagħti wkoll kontribut sabiex 
jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-Pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 
fl-2050, b’mod partikolari billi jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mis-settur 
tal-enerġija.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ħtiġijiet ta' żvilupp differenti u possibilitajiet differenti biex jilħqu 
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l-emissjonijiet sal-2050.

Emenda 159
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-
Isforzi (Nru 406/2009/KE) tirrikjedi li sal-
2012, il-Kummissjoni tivvaluta u 
tirrapporta dwar il-progress tal-Komunità u 
tal-Istati Membri tagħha sabiex sal-2020 
jintlaħaq l-għan li jitnaqqas il-konsum tal-
enerġija b’20 % meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Hija tiddikjara wkoll li, 
sabiex l-Istati Membri jiġu mgħejjuna 
jissodisfaw l-impenji ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-
Komunità, sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżuri 
msaħħa jew ġodda sabiex jiġi aċċellerat it-
titjib fl-effiċjenza enerġetika. Din id-
Direttiva hija reazzjoni għal dan ir-
rekwiżit. Hija tagħti wkoll kontribut sabiex 
jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-Pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 
fl-2050, b’mod partikolari billi jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mis-settur 
tal-enerġija, u sabiex tinkiseb produzzjoni 
tal-elettriku b’żero emissjonijiet sal-2050.

(11) Id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-
Isforzi (Nru 406/2009/KE) tirrikjedi li sal-
2012, il-Kummissjoni tivvaluta u 
tirrapporta dwar il-progress tal-Komunità u 
tal-Istati Membri tagħha sabiex sal-2020 
jintlaħaq l-għan li jitnaqqas il-konsum tal-
enerġija b’20 % meta pparagunat mal-
projezzjonijiet. Hija tiddikjara wkoll li, 
sabiex l-Istati Membri jiġu mgħejjuna 
jissodisfaw l-impenji ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-
Komunità, sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miżuri 
msaħħa jew ġodda sabiex jiġi aċċellerat it-
titjib fl-effiċjenza enerġetika. Din id-
Direttiva hija reazzjoni għal dan ir-
rekwiżit. Hija tagħti wkoll kontribut sabiex 
jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-Pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 
fl-2050, b’mod partikolari billi jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra mis-settur 
tal-enerġija, u sabiex tinkiseb produzzjoni 
tal-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ b’żero 
emissjonijiet sal-2050.

Or. en

Emenda 160
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jittieħed approċċ integrat 
sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu 
eżistenti tal-iffrankar tal-enerġija, li 
jinkludi l-iffrankar fis-setturi tal-provvista 
tal-enerġija u tal-użu aħħari. Fl-istess ħin, 
għandhom jissaħħu d-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 2004/8/KE fuq il-
promozzjoni ta’ kogenerazzjoni bbażata 
fuq id-domanda għal sħana utli fis-suq 
intern tal-enerġija u tad-
Direttiva 2006/32/KE dwar effiċjenza fl-
użu finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ 
enerġija.

(12) Għandu jittieħed approċċ integrat, li 
jqis iċ-ċirkustanzi lokali, sabiex jiġi 
sfruttat il-potenzjal kollu eżistenti tal-
iffrankar tal-enerġija, li jinkludi l-iffrankar 
fis-setturi tal-provvista tal-enerġija u tal-
użu aħħari.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jinżamm biex tkun meqjusa d-diversità li teżisti fl-UE.

Emenda 161
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jittieħed approċċ integrat 
sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu 
eżistenti tal-iffrankar tal-enerġija, li 
jinkludi l-iffrankar fis-setturi tal-provvista 
tal-enerġija u tal-użu aħħari. Fl-istess ħin, 
għandhom jissaħħu d-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2004/8/KE fuq il-promozzjoni ta’ 
kogenerazzjoni bbażata fuq id-domanda 
għal sħana utli fis-suq intern tal-enerġija u 
tad-Direttiva 2006/32/KE dwar effiċjenza 
fl-użu finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ 
enerġija.

(12) Għandu jittieħed approċċ integrat 
sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu 
eżistenti tal-effiċjenza tal-enerġija, li 
jinkludi l-iffrankar fis-setturi tal-provvista 
tal-enerġija u tal-użu aħħari. Fl-istess ħin, 
għandhom jissaħħu d-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2004/8/KE fuq il-promozzjoni ta’ 
kogenerazzjoni bbażata fuq id-domanda 
għal sħana utli fis-suq intern tal-enerġija u 
tad-Direttiva 2006/32/KE dwar effiċjenza 
fl-użu finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ 
enerġija.

Or. en
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Emenda 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni dwar il-"Prijoritajiet fil-
qasam tal-infrastruttura tal-enerġija 
għall-2020 u wara – Blueprint għal 
netwerk integrat Ewropew fil-qasam tal-
enerġija” tenfasizza l-ħtieġa li l-kapaċità 
tal-enerġija tal-UE tkun adattata għall-
għadd kbir ta' applikazzjonijiet u 
teknoloġiji li jutilizzaw l-elettriku bħala 
sors ta' enerġija kif ukoll biex tinżamm is-
sigurtà tas-sistema. Ir-riżorsi mil-lat tad-
domanda, l-applikazzjonijiet u t-
teknoloġiji għandhom il-potenzjal li 
jwasslu għal tnaqqis kbir tal-karbonju u li 
jindirizzaw l-integrazzjoni tas-sorsi tal-
enerġija rinnovabbli fin-netwerks tal-
enerġija. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jinkoraġġixxu parteċipazzjoni 
tar-riżorsi mil-lat tad-domanda, l-
applikazzjonijiet u t-teknoloġiji, bħalma 
hija r-reazzjoni għad-domanda, fis-swieq 
tal-enerġija.

Or. en

Emenda 163
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni dwar il-"Prijoritajiet fil-
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qasam tal-infrastruttura tal-enerġija 
għall-2020 u wara – Blueprint għal 
netwerk integrat Ewropew fil-qasam tal-
enerġija” tenfasizza l-ħtieġa li l-kapaċità 
tal-enerġija tal-UE tkun adattata għall-
għadd kbir ta' applikazzjonijiet u 
teknoloġiji li jutilizzaw l-elettriku bħala 
sors ta' enerġija kif ukoll biex tinżamm is-
sigurtà tas-sistema. Ir-riżorsi mil-lat tad-
domanda, l-applikazzjonijiet u t-
teknoloġiji għandhom il-potenzjal li 
jwasslu għal tnaqqis kbir tal-karbonju u li 
jindirizzaw l-integrazzjoni tas-sorsi tal-
enerġija rinnovabbli fin-netwerks tal-
enerġija. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jinkoraġġixxu parteċipazzjoni 
tar-riżorsi mil-lat tad-domanda, l-
applikazzjonijiet u t-teknoloġiji, bħalma 
hija r-reazzjoni għad-domanda, fis-swieq 
tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tenfasizza l-parteċipazzjoni essenzjali tar-riżorsi mil-lat tad-domanda, 
l-applikazzjonijiet u t-teknoloġiji fis-swieq tal-enerġija sabiex jintlaħaq l-għan ta' 20 % 
ffrankar tal-enerġija kif ukoll sabiex tkun integrata dik il-parti li qed tiżdied tal-enerġija 
rinnobbli fit-netwerk.

Emenda 164
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-Istati Membri, fil-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali tal-UE 2020 (April 2011), 
diġà taw lill-Kummissjoni il-miri rispettivi tagħhom dwar il-konsum tal-enerġija sal-2020, 
hemm bażi ċara sabiex immedjatament jiġu stabbiliti l-miri rispettivi fuq livell tal-Istati 
Membri.

Emenda 165
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) L-objettiv tal-iffrankar tal-enerġija 
primarja jew inkella l-objettiv tal-intensità 
tal-enerġija għandhom jintlaħqu fuq livell 
lokali. Miżuri lokali, reġjonali u 
nazzjonali li jippromwovu l-iffrankar tal-
enerġija huma għalhekk importanti ferm. 
Il-Kummissjoni għandha tosserva l-
iżvilupp tal-kompetizzjoni fost l-istrumenti 
u, bl-analiżi tal-istrumenti varji filwaqt li 
tikkunsidra ċ-ċirkustanzi lokali, tfassal 
lista tal-istrumenti l-aktar effiċjenti u l-
ispiża tagħhom. Fuq il-bażi ta' din il-lista, 
hi għandha tkun tista' tressaq 
rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri u 
lill-awtoritijiet lokali. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu l-objettivi 
nazzjonali għalihom infushom, u dawn 
jistgħu jassenjawhom lil-livelli 
subordinati ta' amministrazzjoni.
Għandhom ikunu huma li jiddeċiedu jekk 
dawn il-miri għandhomx ikunu vinkolanti 
jew indikattivi fit-territorju tagħhom. Jekk 
din il-valutazzjoni ta' rapporti nazzjonali 
mill-Kummissjoni turi li ma tantx huwa 
probabbli li l-mira kumplessiva tal-Unjoni 
tintlaħaq, il-Kummissjoni għandha, 
flimkien mal-Istati Membri, tfassal 
soluzzjonijiet adattati għal kull sitwazzjoni 
speċifika li xorta jippermettu li l-objettivi 
nazzjonali u tal-Unjoni jintlaħqu.

Or. de

Emenda 166
Marita Ulvskog
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Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali u Ewropej speċifiċi li 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika 
f’oqsma differenti. Bit-twaqqif ta' miri 
obbligatorji nazzjonali dwar l-iffrankar 
tal-enerġija, ibbażati fuq mekkaniżmu ta' 
kondiviżjoni tal-isforzi bejn l-Istati 
Membri, l-unjoni tista' tassigura li twettaq 
il-mira mifruxa mal-UE kollha tal-
iffrankar tal-enerġija li hi ferm meħtieġa 
għall-politika dwar il-klima, il-
kompetittività, il-mixja lejn ekonomija 
aktar sostenibbli u l-ħolqien tax-xogħol. 
Sadattant, dan il-mod jista' jkollu l-
benefiċċju li jippermetti lill-Istati Membri 
jfasslu miżuri dwar l-effiċjenza tal-
enerġija skont iċ-ċirkustanzi u l-
prijoritajiet nazzjonali.

Or. en
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Emenda 167
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali u Ewropej speċifiċi li 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika 
f’oqsma differenti. L-iżviluppi futuri fil-
prezz tal-enerġija se jħeġġu lil individwi 
jnaqqsu l-konsum tagħhom tal-enerġija; 
għalhekk il-gwadann reali tal-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija jista’ primarjament 
jintlaħaq billi jiġu inċentivati 
infrastrutturi komuni aktar effiċjenti fil-
bini, fis-sistemi ta’ tisħin u fis-settur tat-
trasport fejn, mod ieħor, id-deċiżjonijiet li 
jtejbu l-użu tal-enerġija huma ’l bogħod 
mill-kontroll u l-influwenza ta’ individwi 
jew kumpaniji.
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azzjoni bikrija meħuda.

Or. en

Emenda 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali u Ewropej speċifiċi, fuq 
il-bażi ta' miri nazzjonali ċari u li jistgħu 
jkunu infurzati, li jippromwovu l-
effiċjenza enerġetika f’oqsma differenti. 
Jekk, madankollu, dak l-approċċ ma 
jirnexxix, ikun hemm il-ħtieġa li jissaħħaħ 
il-qafas tal-politika billi tiġi miżjuda 
sistema ta’ miri vinkolanti. Fl-ewwel fażi, 
għalhekk, l-Istati Membri għandhom ikunu 
mitluba jaqblu dwar miri, skemi u 
programmi nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika, ibbażati fuq ftehim dwar sforz 
ta' kondiviżjoni ċar. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja mill-qrib, u fejn 
meħtieġ, tinforza l-implimentazzjoni 
xierqa tal-programmi nazzjonali tal-
effiċjenza enerġetika permezz tal-qafas 
leġiżlattiv rivedut tagħha u fi ħdan il-
proċess tal-Ewropa 2020. Jekk din il-
valutazzjoni turi li ma tantx huwa 
probabbli li l-mira kumplessiva tal-Unjoni 
tintlaħaq, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi miri nazzjonali li jorbtu 
legalment għall-2020 b'kunsiderazzjoni
għall-punti ta’ tluq individwali tal-Istati 
Membri, il-prestazzjoni ekonomika 
tagħhom u l-azzjoni bikrija meħuda.
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tipproponi miri nazzjonali obbligatorji
għall-2020b'kunsiderazzjoni għall-punti ta’ 
tluq individwali tal-Istati Membri, il-
prestazzjoni ekonomika tagħhom u l-
azzjoni bikrija meħuda.

Or. en

Emenda 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Kien ikun aħjar kieku l-mira għall-
effiċjenza enerġetika ta’ 20 % intlaħqet
bħala riżultat ta’ implimentazzjoni 
kumulattiva ta’ miżuri nazzjonali u 
Ewropej speċifiċi li jippromwovu l-
effiċjenza enerġetika f’oqsma differenti. 
Minħabba, madankollu, li dak l-approċċ 
mhux segwit sew, hemm il-ħtieġa li 
jissaħħaħ il-qafas tal-politika billi tiġi 
miżjuda sistema ta’ miri vinkolanti. Fl-
ewwel fażi, għalhekk, il-Kummissjoni 
permezz ta' diskussjonijiet mal-Istati
Membri għandha tiffissa miri, skemi u 
programmi nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika mfassla b'mod effiċjenti biex 
tiżgura li l-mira globali tal-UE dwar l-
effiċjenza enerġetika ta' 20 % sal-2020 
tintlaħaq jew tinqabeż, kif ukoll pjan biex 
jintlaħqu dawn il-miri nazzjonali 
obbligatorji sal-2020 b'kunsiderazzjoni
għall-punti ta’ tluq individwali tal-Istati 
Membri, il-prestazzjoni ekonomika 
tagħhom u l-azzjoni bikrija meħuda.
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2020. Jekk din il-valutazzjoni turi li ma 
tantx huwa probabbli li l-mira 
kumplessiva tal-Unjoni tintlaħaq, il-
Kummissjoni għandha tipproponi miri 
nazzjonali obbligatorji għall-
2020b'kunsiderazzjoni għall-punti ta’ tluq 
individwali tal-Istati Membri, il-
prestazzjoni ekonomika tagħhom u l-
azzjoni bikrija meħuda.

Or. en

Emenda 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali u Ewropej speċifiċi li 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika 
f’oqsma differenti. Jekk, madankollu, dak 
l-approċċ ma jirnexxix, ikun hemm il-
ħtieġa li jissaħħaħ il-qafas tal-politika billi 
tiġi miżjuda sistema ta’ miri vinkolanti. Fl-
ewwel fażi, għalhekk, l-Istati Membri 
għandhom ikunu mitluba jiffissaw miri, 
skemi u programmi nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika. Għandhom ikunu 
huma li jiddeċiedu jekk dawn il-miri 
għandhomx ikunu vinkolanti jew 
indikattivi fit-territorju tagħhom. Fit-tieni 
fażi, dawn il-miri u l-isforzi individwali ta’ 
kull Stat Membru għandhom jiġu evalwati 
mill-Kummissjoni, flimkien ma’ dejta dwar 
il-progress li jkun sar, sabiex tkun 
ivvalutati l-probabbiltà li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva tal-Unjoni u l-limitu li għalih 
l-isforzi individwali huma biżżejjed sabiex 
tintlaħaq il-mira komuni. Il-Kummissjoni 
għalhekk għandha timmonitorja mill-qrib l-
implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali 

(13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali u Ewropej speċifiċi li 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika 
f’oqsma differenti. Jekk, madankollu, dak 
l-approċċ ma jirnexxix, ikun hemm il-
ħtieġa li jissaħħaħ il-qafas tal-politika billi 
tiġi miżjuda sistema ta’ miri vinkolanti. L-
Istati Membri kellhom żmien biżżejjed 
biex jilħqu l-mira ewlenija tal-2020 u fl-
2013, il-Kummissjoni se tagħmel analiżi 
dwar jekk il-miri nazzjonali għandhomx 
ikunu vinkolanti jew indikattivi fit-
territorju tagħhom. Fit-tieni fażi, dawn il-
miri u l-isforzi individwali ta’ kull Stat 
Membru għandhom jiġu evalwati mill-
Kummissjoni, flimkien ma’ dejta dwar il-
progress li jkun sar. Fuq il-bażi ta' dan 
kollu il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
probabbiltà li tintlaħaq il-mira kumplessiva 
tal-Unjoni u l-limitu li għalih l-isforzi 
individwali huma biżżejjed sabiex tintlaħaq 
il-mira komuni. Il-Kummissjoni għalhekk 
għandha timmonitorja mill-qrib l-
implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali 
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tal-effiċjenza enerġetika permezz tal-qafas 
leġiżlattiv rivedut tagħha u fi ħdan il-
proċess tal-Ewropa 2020. Jekk din il-
valutazzjoni turi li ma tantx huwa 
probabbli li l-mira kumplessiva tal-Unjoni 
tintlaħaq, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi miri nazzjonali obbligatorji 
għall-2020b'kunsiderazzjoni għall-punti ta’ 
tluq individwali tal-Istati Membri, il-
prestazzjoni ekonomika tagħhom u l-
azzjoni bikrija meħuda.

tal-effiċjenza enerġetika permezz tal-qafas 
leġiżlattiv rivedut tagħha u fi ħdan il-
proċess tal-Ewropa 2020. Jekk din il-
valutazzjoni turi li ma tantx huwa 
probabbli li l-mira kumplessiva tal-Unjoni 
tintlaħaq, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi miri nazzjonali obbligatorji 
għall-2020 b'kunsiderazzjoni għall-punti 
ta’ tluq individwali tal-Istati Membri, il-
prestazzjoni ekonomika tagħhom u l-
azzjoni bikrija meħuda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill Ewropew tal-4 ta' Fra 2011 ddikjara li "Se jagħmel analiżi tal-implimentazzjoni 
tal-mira tal-UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija sal-2013 u jikkunsidra aktar miżuri jekk ikun 
meħtieġ". L-iskadenza tat-30 ta' Ġunju 2014 tikkoinċidi mat-tmiem tal-mandat tal-
Kummissjoni u wisq probabli li jkun meħtieġ li kwalunikwe miżura ġdida tkun posposta bejn 6 
u 12-il xahar. 

Emenda 171
Markus Pieper

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali u Ewropej speċifiċi li 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika 
f’oqsma differenti. Jekk, madankollu, dak 
l-approċċ ma jirnexxix, ikun hemm il-
ħtieġa li jissaħħaħ il-qafas tal-politika billi 
tiġi miżjuda sistema ta’ miri vinkolanti. Fl-
ewwel fażi, għalhekk, l-Istati Membri 
għandhom ikunu mitluba jiffissaw miri, 
skemi u programmi nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika. Għandhom ikunu 
huma li jiddeċiedu jekk dawn il-miri 
għandhomx ikunu vinkolanti jew 
indikattivi fit-territorju tagħhom. Fit-tieni 

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

fażi, dawn il-miri u l-isforzi individwali ta’ 
kull Stat Membru għandhom jiġu evalwati 
mill-Kummissjoni, flimkien ma’ dejta dwar 
il-progress li jkun sar, sabiex tkun 
ivvalutati l-probabbiltà li tintlaħaq il-mira 
kumplessiva tal-Unjoni u l-limitu li għalih 
l-isforzi individwali huma biżżejjed sabiex 
tintlaħaq il-mira komuni. Il-Kummissjoni 
għalhekk għandha timmonitorja mill-qrib l-
implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali 
tal-effiċjenza enerġetika permezz tal-qafas 
leġiżlattiv rivedut tagħha u fi ħdan il-
proċess tal-Ewropa 2020. Jekk din il-
valutazzjoni turi li ma tantx huwa 
probabbli li l-mira kumplessiva tal-Unjoni 
tintlaħaq, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi miri nazzjonali għall-2020 
b'kunsiderazzjoni għall-punti ta’ tluq 
individwali tal-Istati Membri, il-
prestazzjoni ekonomika tagħhom, 
x'proporzjon tal-industrija tuża ħafna 
enerġija u l-azzjoni bikrija meħuda.

Or. de

Emenda 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ikun aħjar jekk il-mira għall-effiċjenza 
enerġetika ta’ 20 % tintlaħaq bħala riżultat 
ta’ implimentazzjoni kumulattiva ta’ 
miżuri nazzjonali u Ewropej speċifiċi li 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika 
f’oqsma differenti. Jekk, madankollu, dak 
l-approċċ ma jirnexxix, ikun hemm il-
ħtieġa li jissaħħaħ il-qafas tal-politika billi 
tiġi miżjuda sistema ta’ miri vinkolanti. Fl-
ewwel fażi, għalhekk, l-Istati Membri 
għandhom ikunu mitluba jiffissaw miri, 
skemi u programmi nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika. Għandhom ikunu 

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

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

Or. fi

Emenda 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sussegwentement, dawn il-miri 
nazzjonali u l-progress tal-mixja 
individwali ta' kull Stat Membru, 
għandhom ikunu vvalutati mill-
Kummissjoni sabiex ikun żgurat li l-mira 
globali tal-Unjoni tkun qed tagħmel 
progress adegwat u l-isforzi individwali 
jkunu biżżejjed biex jintlaħaq l-għan 
komuni. Il-Kummissjoni għalhekk 
għandha timmonitorja mill-qrib l-
implimentazzjoni tal-programmi 
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nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika 
permezz tal-qafas leġiżlattiv rivedut 
tagħha u fl-ambitu tal-proċess tal-
Ewropa 2020. Jekk din l-evalwazzjoni turi 
li xi Stat Membru mhux qed jimxi mal-
pjan miftiehem u l-mira globali tal-Unjoni 
tista' ma tintlaħaqx, imbagħad il-
Kummissjoni għandha tesiġi li dak l-Istat 
Membru jistabbilixxi miżuri adegwati u 
proporzjonati biex jikkonforma fuq 
perjodu ta' żmien raġjonevoli. 

Or. en

Emenda 174
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Is-sinjali li jagħtu l-prezzijiet huma 
importani ferm sabiex tiżdied l-effiċjenza 
fl-enerġija filwaqt li l-użu ta' strumenti 
ekonomiċi hu l-aktar mod effettiv meta 
mqabbel mal-ispejjeż biex ikun promoss l-
iffrankar tal-enerġija.

Or. en

Emenda 175
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-volum totali tal-infiq pubbliku huwa 
ekwivalenti għal 19 % tal-prodott 
domestiku gross tal-Unjoni. Għal din ir-
raġuni, is-settur pubbliku jikkostitwixxi 
xprun importanti sabiex jingħata stimolu 

(14) Il-volum totali tal-infiq pubbliku huwa 
ekwivalenti għal 19 % tal-prodott 
domestiku gross tal-Unjoni. Għal din ir-
raġuni, is-settur pubbliku jikkostitwixxi 
xprun importanti sabiex jingħata stimolu 
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lit-trasformazzjoni tas-swieq lejn prodotti, 
bini u servizzi iktar effiċjenti kif ukoll biex 
jingħata bidu għal bidliet fl-imġiba fil-
konsum tal-enerġija miċ-ċittadini u mill-
impriżi. Barra minn hekk, it-tnaqqis fil-
konsum tal-enerġija permezz ta’ miżuri 
għal titjib tal-effiċjenza enerġetika, jistgħu 
jagħmlu disponibbli riżorsi pubbliċi għal 
finijiet oħrajn. Korpi pubbliċi fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali għandhom 
jaqdu rwol eżemplari fir-rigward tal-
effiċjenza enerġetika.

lit-trasformazzjoni tas-swieq lejn prodotti, 
bini u servizzi iktar effiċjenti kif ukoll biex 
jingħata bidu għal bidliet fl-imġiba fil-
konsum tal-enerġija miċ-ċittadini u mill-
impriżi. Barra minn hekk, it-tnaqqis fil-
konsum tal-enerġija permezz ta’ miżuri 
għal titjib tal-effiċjenza enerġetika, jistgħu 
jagħmlu disponibbli riżorsi pubbliċi għal 
finijiet oħrajn. Korpi pubbliċi fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali għandhom 
jaqdu rwol eżemplari fir-rigward tal-
effiċjenza enerġetika. Biex ikunu jistgħu 
jaqdu dan ir-rwol, dawn għandu jkollhom 
marġni wiesgħa ta' diskrezzjoni fir-
rigward ta' miżuri speċifiċi.

Or. de

Emenda 176
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bi 80-95 % sal-2050 meta pparagunati 
mal-1990. Il-bini li jkun il-proprjetà ta’ 
korpi pubbliċi jammonta għal sehem 
konsiderevoli mill-istokk tal-bini u għandu 
viżibbiltà kbira fil-ħajja pubblika. 
Għalhekk huwa xieraq li tiġi ffissata rata 
annwali ta’ rinnovazzjoni tal-bini kollu li 
jkun il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi billi 
tiġi aġġornata l-prestazzjoni tal-enerġija 
tiegħu. Din ir-rata ta’ rinnovazzjoni 
għandha tkun mingħajr preġudizzju 
għall-obbligi fir-rigward tal-bini b’użu ta’ 
kważi żero enerġija ffissati fid-

(15) Ir-rata ta’ ristrutturar tal-bini għal 
skopijiet ta' enerġija jeħtieġ li tiġi miżjuda, 
peress li l-istokk tal-bini eżistenti 
jirrappreżenta l-ikbar settur potenzjal 
waħdieni għall-iffrankar tal-enerġija. Il-
bini li jkun il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi 
jammonta għal sehem konsiderevoli mill-
istokk tal-bini f'ħafna Stati Membri u 
għandu viżibbiltà kbira fil-ħajja pubblika. 
L-Istati Membri għandhom għalhekk 
jadottaw programmi u strumenti biex 
iżidu b'mod sinifikanti ir-rata ta' 
ristrutturar. Għandha tingħata prijorità 
lill-bini bl-akbar potenzjal ta' ffrankar ta' 
enerġija. Sussidji u inċentivi oħra 
għandhom ikunu magħmula b'mod li 
jagħtu l-akbar stimolu għal ristrutturar li 
jnaqqas il-konsum tal-enerġija b'aktar 
minn 50 %. Mill-banda l-oħra, 
ristrutturar enerġetiku li ma jwassalx biex 
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Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ 
Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-
użu tal-enerġija. L-obbligu li l-bini 
pubbliku jiġi rinnovat jikkomplementa d-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, li 
teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament,l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi 
aġġornata sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija.

ikun iffrankat għall-inqas 15 % meta 
mqabbel mal-ħtieġa tal-enerġija inizjali, 
m'għandux ikun sussidjat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Programmi ta' inċentivi, bħalma huma dawk li inkorraġġew ir-rinnovazzjoni,kienu suċċess 
kbir f'ħafna Stati Membri. Dawn jistgħu, madankollu, ikunu aċċessibbli għal kulħadd i.e. 
inklużi persuni individwali. Għandha tingħata prijorità li jiġu promossi miżuri li jiffaċilitaw 
l-iffrankar massimu tal-enerġija.

Emenda 177
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bi 80-95 % sal-2050 meta pparagunati mal-
1990. Il-bini li jkun il-proprjetà ta’ korpi 
pubbliċi jammonta għal sehem 
konsiderevoli mill-istokk tal-bini u għandu 
viżibbiltà kbira fil-ħajja pubblika.
Għalhekk huwa xieraq li tiġi ffissata rata 
annwali ta’ rinnovazzjoni tal-bini kollu li 
jkun il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi billi 
tiġi aġġornata l-prestazzjoni tal-enerġija 
tiegħu. Din ir-rata ta’ rinnovazzjoni 

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

Or. en

Emenda 178
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 179
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bi 80-95 % sal-2050 meta pparagunati mal-
1990. Ammont sinifikanti tal-miri 
nazzjonali dwar l-iffrankar tal-enerġija 
tal-Istati Membri għandu jitwettaq 
permezz ta' miżuri, l-aktar ta' 
rinnovazzjoni, fis-settur tal-bini. L-Istati 
Membri għandhom għalhekk ikunu 
obbligati li jipproduċu pjanijiet ta' azzjoni 
li jispeċifikaw il-miri ta' ffrankar tal-
enerġija għall-bini pubbliku 
akkumpanjati minn mekkanizmi u miżuri 
finanzjarji speċifiċi. Dawn il-miżuri 
għandhom jikkumplimentaw l-obbligi fir-
rigward tal-bini b’użu ta’ kważi żero 
enerġija ffissati fid-Direttiva 2010/31/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-
bini fl-użu tal-enerġija. Dawn l-obbligi 
jikkumplimentaw id-dispożizzjonijiet ta’ 
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teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament,l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi 
aġġornata sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija.

dik id-Direttiva, li teżiġi li l-Istati Membri 
jiżguraw li meta l-bini eżistenti jiġi 
rinnovat drastikament,l-prestazzjoni tal-
enerġija tiegħu tiġi aġġornata sabiex 
tissodisfa r-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en

Emenda 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bi 80-95 % sal-2050 meta pparagunati mal-
1990. Il-bini li jkun il-proprjetà ta’ korpi 
pubbliċi jammonta għal sehem 
konsiderevoli mill-istokk tal-bini u għandu 
viżibbiltà kbira fil-ħajja pubblika. 
Għalhekk huwa xieraq li kull Stat Membru 
jadotta l-miżuri tiegħu, li għandhom 
ikunu effiċjenti meta mqabbla mal-
ispejjeż kif ukoll adattati, bil-għan li 
jiżdied l-iffrankar tal-enerġija u l-użu tal-
enerġija jsir aktar effiċjenti tal-bini li jkun 
il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi billi tiġi 
aġġornata l-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu. 
Din ir-rata ta’ rinnovazzjoni għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għall-obbligi fir-
rigward tal-bini b’użu ta’ kważi żero 
enerġija ffissati fid-Direttiva 2010/31/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-
bini fl-użu tal-enerġija. Miżuri ta' ffrankar 
tal-enerġija u li jkunu effiċjenti 
applikabbli għall-bini pubbliku 
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minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija. jikkomplementaw id-dispożizzjonijiet ta’ 
dik id-Direttiva, li teżiġi li l-Istati Membri 
jiżguraw li meta l-bini eżistenti jiġi 
rinnovat drastikament,l-prestazzjoni tal-
enerġija tiegħu tiġi aġġornata sabiex 
tissodisfa r-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija. Il-materjal użat 
għall-bini ukoll għandu rwol importanti, 
minħabba li ammont sostanzjali u li qed 
jiżdied tat-total tal-konsum tal-enerġija hu 
marbut mal-istadju tal-kostruzzjoni. Il-
promozzjoni, fuq skala Ewropea, ta' użu 
akbar ta' materjal tal-bini b'livell baxx ta' 
emissjonijiet bħalma hu l-injam, għandu 
jnaqqas il-piż ambjentali li ġej mill-
kostruzzjoni.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva dwar l-effiċjenza fl-enerġija għandha wkoll tinkoraġġixxi l-benefiċċji meta 
mqabbla mal-ispejjeż. Il-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri mhumiex fi stat li jistgħu jifilħu 
ristrutturar mhux ġustifikat u inutli. Hu xieraq li xogħol estensiv ta' titjieb fil-bini li jwassal 
għall-effiċjenza fl-enerġija ikun ikkumbinat ma' ristrutturar bażiku normali li jsir tul l-
eżistenza tal-bini. Il-materjal tal-kostruzzjoni għandu wkoll jiġi kkunsidrat fid-Direttiva.

Emenda 181
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bi 80-95 % sal-2050 meta pparagunati mal-
1990. Il-bini li jkun il-proprjetà ta’ korpi 
pubbliċi jammonta għal sehem 
konsiderevoli mill-istokk tal-bini u għandu 

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

benefiċċju meta mqabbel mal-ispejjeż fl-
iffrankar tal-enerġija, b'mod partikolari 
biex jippromwovu r-ristrutturar ta' bini 
eżistenti u l-modernizzazzjoni tas-sistemi 
tat-tisħin u tat-tkessiħ. Għandu jiġi 
kkunsidrat ukoll jekk iċ-ċittadini jifilħux 
iħallsu għal dawn il-miżuri. Il-bini li jkun 
il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi jammonta 
għal sehem konsiderevoli mill-istokk tal-
bini u għandu viżibbiltà kbira fil-ħajja 
pubblika. Għalhekk huwa xieraq li tiġi 
ffissata rata annwali ta’ rinnovazzjoni tal-
bini kollu li jkun il-proprjetà ta’ korpi 
pubbliċi billi tiġi aġġornata l-prestazzjoni 
tal-enerġija tiegħu. Din ir-rata ta’ 
rinnovazzjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi fir-rigward tal-
bini b’użu ta’ kważi żero enerġija ffissati 
fid-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ 
Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-
użu tal-enerġija. L-obbligu li l-bini 
pubbliku jiġi rinnovat jikkomplementa d-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, li 
teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament,l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi 
aġġornata sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en

Emenda 182
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 



PE475.873v01-00 50/103 AM\882686MT.doc

MT

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

jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bi 80-95 % sal-2050 meta pparagunati mal-
1990. Biex tista' sseħħ, id-Direttiva 
għandha żżomm perspettiva għal żmien 
twil u twaqqaf pjanijiet nazzjonali li 
jnaqqsu sew il-konsum tal-enerġija kemm 
fil-bini pubbliku u dawk privati sal-2050. 
Il-bini li jkun il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi 
jew li jkun okkupat minnhom jammonta 
għal sehem konsiderevoli mill-istokk tal-
bini u għandu viżibbiltà kbira fil-ħajja 
pubblika. Għalhekk huwa xieraq li tiġi 
ffissata rata annwali għal perjodu twil u li 
ttejjeb l-imgiba dwar il-konsum tal-
enerġija għall-bini kollu li jkun il-
proprjetà ta’ korpi pubbliċi jew li jkun 
okkupat minnhom billi tiġi aġġornata l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu. Din ir-rata 
ta’ rinnovazzjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi fir-rigward tal-
bini b’użu ta’ kważi żero enerġija ffissati 
fid-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ 
Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-
użu tal-enerġija. L-obbligu li l-bini 
pubbliku jiġi rinnovat jikkomplementa d-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, li 
teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament,l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi 
aġġornata sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

{0><}0{>L-użu tal-potenzjal tal-iffrankar tal-enerġija fil-bini eżistenti għandu jiġi 
kkunsidrat minn perspettivi ta' żmien twil u mhux biss fir-rigward tal-2020.<0}
{0><}0{>Perspettiva fuq perjodu twil ta' żmien (2050) hi kruċjali biex ikunu rrikonċiljati l-
għanijiet tal-klima u l-effiċjenza enerġetika.

Emenda 183
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 



PE475.873v01-00 52/103 AM\882686MT.doc

MT

addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way. Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arrive. In addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings. This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Emenda 184
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bi 80-95 % sal-2050 meta pparagunati mal-
1990. Biex jiġi żgurat dan, huwa 
essenzjali li din id-Direttiva żżomm 
perspettiva fit-tul u tistabbilixxi pjanijiet 
direzzjonali għat-tnaqqis drastiku tal-użu 
tal-enerġija kemm minn bini pubbliku kif 
ukoll minn dak privat sal-2050. Il-bini li 
jkun il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi jew li 
jkun okkupat minnhom jammonta għal 
sehem konsiderevoli mill-istokk tal-bini u 
għandu viżibbiltà kbira fil-ħajja pubblika. 
Għalhekk huwa xieraq li jiġu ffissati mira 
għal perjodu twil u rata annwali ta’ titjib 
tal-prestazzjoni enerġetika għall-bini kollu 
li jkun il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi jew li 
jkun okkupat minnhom billi tiġi aġġornata 
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pubbliku jiġi rinnovat jikkomplementa d-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, li 
teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament,l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi 
aġġornata sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija.

l-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu. Din il-
miżura tkun tirrikjedi rata ta’ 
rinnovazzjoni akbar u rinnovazzjonijiet 
estensivi, filwaqt li għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi fir-rigward tal-
bini b’użu ta’ kważi żero enerġija ffissati 
fid-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ 
Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-
użu tal-enerġija, u fil-fatt se sservi biex 
tagħmilha aktar faċli li jiġu ssodisfati 
dawn l-obbligi. L-obbligu li l-bini pubbliku 
jiġi rinnovat jikkomplementa d-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, li 
teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament, il-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi mtejba
sabiex tissodisfa r-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en

Emenda 185
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bi 80-95 % sal-2050 meta pparagunati mal-
1990. Il-bini li jkun il-proprjetà ta’ korpi 
pubbliċi jammonta għal sehem 
konsiderevoli mill-istokk tal-bini u għandu 
viżibbiltà kbira fil-ħajja pubblika. 
Għalhekk huwa xieraq li tiġi ffissata rata 
annwali ta’ rinnovazzjoni tal-bini kollu li 
jkun il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi billi tiġi 
aġġornata l-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu. 

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bi 80-95 % sal-2050 meta pparagunati mal-
1990. Il-bini li jkun il-proprjetà ta’ korpi 
pubbliċi jammonta għal sehem 
konsiderevoli mill-istokk tal-bini u għandu 
viżibbiltà kbira fil-ħajja pubblika. 
Għalhekk huwa xieraq li tiġi ffissata rata 
annwali ta’ rinnovazzjoni tal-bini kollu li 
jkun il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi billi tiġi 
aġġornata l-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu. 



PE475.873v01-00 54/103 AM\882686MT.doc

MT

Din ir-rata ta’ rinnovazzjoni għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għall-obbligi fir-
rigward tal-bini b’użu ta’ kważi żero 
enerġija ffissati fid-Direttiva 2010/31/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-
bini fl-użu tal-enerġija. L-obbligu li l-bini 
pubbliku jiġi rinnovat jikkomplementa d-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, li 
teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament,l-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi 
aġġornata sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija.

Din ir-rata ta’ rinnovazzjoni għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għall-obbligi fir-
rigward tal-bini b’użu ta’ kważi żero 
enerġija ffissati fid-Direttiva 2010/31/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-
bini fl-użu tal-enerġija. L-obbligu li l-bini 
pubbliku jiġi rinnovat jikkomplementa d-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, li 
teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament, il-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi mtejba
sabiex tissodisfa r-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali biex tiġi 
żgurata l-kwalità tajba tal-arja fl-ambjenti 
interni permezz pereżempju ta’ rekwiżiti 
adegwati ta’ ventilazzjoni u l-użu ta’ 
materjali, tagħmir u prodotti tal-bini bi ftit 
emissjonijiet. Fejn il-miżuri tal-effiċjenza 
enerġetika jkunu jikkonċernaw bini 
pubbliku bħal ċentri ta’ kura ta’ matul il-
ġurnata, kindergartens jew skejjel, 
għandha titwettaq valutazzjoni tal-impatt 
fuq is-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Ewropej iqattgħu l-maġġoranza tal-ħin tagħhom ġewwa. Il-kwalità tal-arja fl-ambjenti 
interni hija determinant kruċjali tas-saħħa tagħhom u fattur għal mard kroniku bħall-ażma u 
l-allerġiji. Meta jkun qed jiġi rinnovat il-bini għal effiċjenza enerġetika akbar, għandhom jiġu 
indirizzati r-riskji potenzjali għas-saħħa, jiġifieri r-riskji li jiġu minn ventilazzjoni 
insuffiċjenti minħabba tbiq akbar jew emissjonijiet dannużi mill-materjal tal-bini u mill-
prodotti tal-kostruzzjoni.

Emenda 186
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini (15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini 



AM\882686MT.doc 55/103 PE475.873v01-00

MT

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

jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għall-iffrankar tal-
enerġija. Barra minn hekk, il-bini huwa 
kruċjali sabiex jintlaħaq l-għan tal-UE li 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
bi 80-95 % sal-2050 meta pparagunati mal-
1990. Għalhekk huwa ta’ importanza 
kbira ħafna li wieħed jiffoka fuq il-
perspettiva fit-tul għat-tnaqqis sinifikanti 
tal-konsum tal-enerġija tal-istokk tal-bini 
pubbliku u privat b’madwar 80% sal-2050 
u li jiġu stabbiliti pjanijiet direzzjonali 
bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali 
rikjesti skont id-Direttiva 2010/31/UE. Il-
bini li jkun il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi 
jew li jkun okkupat minnhom jammonta 
għal sehem konsiderevoli mill-istokk tal-
bini u għandu viżibbiltà kbira fil-ħajja 
pubblika. Għalhekk huwa xieraq li tiġi 
ffissata rata annwali ta’ rinnovazzjoni tal-
bini kollu li jkun il-proprjetà ta’ korpi 
pubbliċi jew li jkun okkupat minnhom 
billi tiġi aġġornata l-prestazzjoni tal-
enerġija tiegħu. Din ir-rata ta’ 
rinnovazzjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi fir-rigward tal-
bini b’użu ta’ kważi żero enerġija ffissati 
fid-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ 
Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-
użu tal-enerġija. L-obbligu li l-bini 
pubbliku jiġi rinnovat jikkomplementa d-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, li 
teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament, il-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi mtejba
sabiex tissodisfa r-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en

Emenda 187
Henri Weber
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Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 188
Bendt Bendtsen
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Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ottimizzazzjoni tal-komponenti tal-bini fuq bażi ad hoc tista’ tkun ta’ ħsara għall-effiċjenza 
enerġetika fil-kuntest ta’ bidla jew ottimizzazzjoni aktar tard ta’ partijiet oħra tal-bini.
F’rinnovazzjoni aktar ’il quddiem, jista’ jkun neċessarju wkoll li jinbidlu komponenti bħal 
dawn minħabba s-sinerġiji li nkella jintilfu. Problema oħra hi li jista’ jkun diffiċli li jsiru 
interventi suċċessivi ta’ rinnovazzjoni estensiva bi prezzijiet raġonevoli peress li l-kuntratt 
ottimali jinvolvi aktar interventi b’rinnovazzjoni kemm superfiċjali kif ukoll profonda.

Emenda 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Ir-rata ta’ rinnovazzjoni tal-bini
jeħtieġ li tiġi miżjuda, peress li l-istokk tal-
bini eżistenti jirrappreżenta l-ikbar settur 
potenzjal waħdieni għal effiċjenza u għal 
iffrankar akbar tal-enerġija. Il-bini li jkun 
il-proprjetà ta’ korpi pubbliċi jammonta 
għal sehem konsiderevoli mill-istokk tal-
bini u għandu viżibbiltà kbira fil-ħajja 
pubblika. Għalhekk huwa xieraq, filwaqt li 
jiġu kkunsidrati kif jixraq il-finanzi 
pubbliċi ristretti, li tiġi ffissata rata ta’ 
rinnovazzjoni tal-bini kollu li jkun il-
proprjetà ta’ korpi pubbliċi billi tiġi
aġġornata l-prestazzjoni tal-enerġija tiegħu. 
Din ir-rata ta’ rinnovazzjoni għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għall-obbligi fir-
rigward tal-bini b’użu ta’ kważi żero 
enerġija ffissati fid-Direttiva 2010/31/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-
bini fl-użu tal-enerġija. L-obbligu li l-bini 
pubbliku jiġi rinnovat jikkomplementa d-
dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva, li 
teżiġi li l-Istati Membri jiżguraw li meta l-
bini eżistenti jiġi rinnovat drastikament, il-
prestazzjoni tal-enerġija tiegħu tiġi mtejba
sabiex tissodisfa r-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija.
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minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en

Emenda 190
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ bini pubbliku tirrikjedi definizzjoni konċiża biex jiġi evitat li jkun hemm 
tilwimiet ġudizzjarji mhux meħtieġa jew mhux intenzjonati.

Emenda 191
Michael Theurer

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 192
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Objettivi għall-perjodu sal-2050 huma biss duħħan. L-Unjoni għandha tikkonċentra fuq l-
ilħuq tal-objettivi tagħha għall-perjodu sal-2020, u l-aktar, għandha tipproponi biss b’mod 
tentattiv objettivi għad-deċennju ta’ wara. Li nlabalbu fil-vojt dwar objettivi għall-perjodu 
sal-2050 huwa demagoġija pura. Ħadd ma jista’ jbassar la l-iżviluppi teknoloġiċi u lanqas 
dawk politiċi daqstant 'il bogħod daqs l-2050.

Emenda 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

rinnovat drastikament, il-prestazzjoni tal-
enerġija tiegħu tiġi mtejba sabiex tissodisfa 
r-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija.

Or. en

Emenda 194
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-bini jirrappreżenta madwar 40% 
tal-użu finali tal-enerġija fl-Ewropa. Fid-
dawl ta' dan, l-Unjoni Ewropea għandha 
tibda tħaddem miżuri b’saħħithom li 
jiffukaw fuq il-bini kollu, notevolment bil-
ħsieb li jintlaħqu l-objettivi tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra 
għall-2020 u l-2050. Minbarra l-eżempju 
li għandu jagħti s-settur pubbliku fil-
qasam tar-rinnovazzjoni tal-bini, l-Istati 
Membri għandhom, f’perspettiva fit-tul u 
filwaqt li jirrispettaw il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, jistabbilixxu pjanijiet 
direzzjonali għar-rinnovazzjoni tal-bini 
pubbliku, tal-bini residenzjali kif ukoll 
tal-bini privat mhux residenzjali.

Or. fr

Emenda 195
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
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stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva tal-
Patt tas-Sindki, u approċċi urbani integrati 
li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet u lil 
korpi pubbliċi oħrajn sabiex jadottaw 
pjanijiet integrati u sostenibbli għall-
effiċjenza enerġetika b’għanijiet ċari, 
sabiex jinvolvu liċ-ċittadini fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom u sabiex 
jinformawhom b’mod adegwat dwar il-
kontenut u l-progress tagħhom biex 
jintlaħqu l-għanijiet. Dawn il-pjanijiet 
jistgħu jipproduċu ffrankar konsiderevoli 
ta’ enerġija, speċjalment jekk jiġu 
implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-korpi 
pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu aħjar il-
konsum tal-enerġija tagħhom. L-iskambju 
tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi pubbliċi 
oħrajn għandu jkun inkoraġġit b’relazzjoni 
għal esperjenzi iktar innovattivi.

stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva tal-
Patt tas-Sindki, u approċċi urbani integrati 
li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport, sabiex jitfasslu "bliet u reġjuni 
b'konsum baxx ta' enerġija". Dan il-
kunċett ta' "bliet u reġjuni b'konsum 
baxx ta' enerġija" jikkunsidra 
kwistjonijiet marbuta mal-enerġija bħala 
komponent essenzjali tal-iżvilupp urban u 
reġjonali integrat fil-proċessi lokali ta' 
governanza demokratika. Dan il-kunċett 
ma japplikax biss għall-bliet il-kbar iżda 
wkoll għal bliet żgħar u rħula li jinsabu 
f’reġjuni primarjament rurali. Bħala 
prekundizzjoni tal-pjanijiet lokali integrati 
u sostenibbli dwar l-effiċjenza enerġetika, 
l-Istati Membri għandhom iħeġġu lill-
awtoritajiet lokali jiddefinixxu tali 
strateġiji għall-iżvilupp lokali abbażi ta' 
djalogu mal-popolazzjoni lokali u mal-
partijiet interessati soċjali u kummerċjali.
L-Istati Membri mbagħad għandhom 
jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet u lil 
korpi pubbliċi oħrajn sabiex jadottaw 
pjanijiet integrati u sostenibbli għall-
effiċjenza enerġetika b’għanijiet ċari, 
sabiex jinvolvu lill-partijiet interessati 
lokali u liċ-ċittadini fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom u sabiex 
jinformawhom b’mod adegwat dwar il-
kontenut u l-progress tagħhom biex 
jintlaħqu l-għanijiet. Dawn il-pjanijiet 
jistgħu jipproduċu ffrankar konsiderevoli 
ta’ enerġija, speċjalment jekk jiġu 
implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-korpi 
pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu aħjar il-
konsum tal-enerġija tagħhom. L-iskambju 
tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi pubbliċi 
oħrajn għandu jkun inkoraġġit fir-rigward 
tal-esperjenzi l-iktar innovattivi.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Emenda 196
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva tal-
Patt tas-Sindki, u approċċi urbani integrati 
li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet u lil 
korpi pubbliċi oħrajn sabiex jadottaw 
pjanijiet integrati u sostenibbli għall-
effiċjenza enerġetika b’għanijiet ċari, 
sabiex jinvolvu liċ-ċittadini fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom u sabiex 
jinformawhom b’mod adegwat dwar il-
kontenut u l-progress tagħhom biex 
jintlaħqu l-għanijiet. Dawn il-pjanijiet 
jistgħu jipproduċu ffrankar konsiderevoli 
ta’ enerġija, speċjalment jekk jiġu 
implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-korpi 
pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu aħjar il-
konsum tal-enerġija tagħhom. L-iskambju 
tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi pubbliċi 

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva tal-
Patt tas-Sindki, u approċċi urbani integrati 
li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport, sabiex jitfasslu "bliet u reġjuni 
b'konsum baxx ta' enerġija". Dan il-
kunċett ta' "bliet u reġjuni b'konsum 
baxx ta' enerġija" jikkunsidra 
kwistjonijiet marbuta mal-enerġija bħala 
komponent essenzjali tal-iżvilupp urban u 
reġjonali integrat fil-proċessi demokratiċi 
u ta' governanza lokali. Għandhom 
ikopru mhux biss il-bliet iżda wkoll l-
irħula u l-komunitajiet li jinsabu f’żoni li 
huma b’mod predominanti rurali. Bħala 
prekundizzjoni għal pjanijiet lokali 
integrati u sostenibbli dwar l-effiċjenza 
enerġetika, l-Istati Membri għandhom 
iħeġġu lill-awtoritajiet lokali jiddefinixxu 
tali strateġiji għall-iżvilupp lokali abbażi 
ta' djalogu mal-popolazzjoni lokali u mal-
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oħrajn għandu jkun inkoraġġit b’relazzjoni 
għal esperjenzi iktar innovattivi.

partijiet interessati soċjali u kummerċjali.
L-Istati Membri għandhom, imbagħad,
jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet u lil 
korpi pubbliċi oħrajn sabiex jadottaw 
pjanijiet integrati u sostenibbli għall-
effiċjenza enerġetika b’għanijiet ċari, 
sabiex jinvolvu lill-partijiet interessati 
lokali u liċ-ċittadini fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom u sabiex 
jinformawhom b’mod adegwat dwar il-
kontenut u l-progress tagħhom biex 
jintlaħqu l-għanijiet. Dawn il-pjanijiet 
jistgħu jipproduċu ffrankar konsiderevoli 
ta’ enerġija, speċjalment jekk jiġu 
implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-korpi 
pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu aħjar il-
konsum tal-enerġija tagħhom. L-iskambju 
tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi pubbliċi 
oħrajn għandu jkun inkoraġġit fir-rigward 
tal-esperjenzi l-iktar innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Emenda 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
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enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva tal-
Patt tas-Sindki, u approċċi urbani integrati 
li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet u lil 
korpi pubbliċi oħrajn sabiex jadottaw 
pjanijiet integrati u sostenibbli għall-
effiċjenza enerġetika b’għanijiet ċari, 
sabiex jinvolvu liċ-ċittadini fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom u sabiex 
jinformawhom b’mod adegwat dwar il-
kontenut u l-progress tagħhom biex 
jintlaħqu l-għanijiet. Dawn il-pjanijiet 
jistgħu jipproduċu ffrankar konsiderevoli 
ta’ enerġija, speċjalment jekk jiġu 
implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-korpi 
pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu aħjar il-
konsum tal-enerġija tagħhom. L-iskambju 
tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi pubbliċi 
oħrajn għandu jkun inkoraġġit b’relazzjoni 
għal esperjenzi iktar innovattivi.

enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva tal-
Patt tas-Sindki, u approċċi urbani integrati 
li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-awtoritajiet lokali 
jiddefinixxu dawn l-istrateġiji għall-
iżvilupp lokali abbażi ta’ djalogu mal-
popolazzjoni lokali u ma’ partijiet 
interessati kummerċjali u soċjali, inklużi 
s-sħab soċjali. L-Istati Membri għandhom
imbagħad jinkoraġġixxu lill-
muniċipalitajiet u lil korpi pubbliċi oħrajn 
sabiex jadottaw pjanijiet integrati u 
sostenibbli għall-effiċjenza enerġetika 
b’għanijiet ċari, sabiex jinvolvu lill-
partijiet interessati lokali, inklużi s-sħab 
soċjali, u liċ-ċittadini fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom, sabiex 
jipprovdu programmi edukattivi u ta’ 
taħriġ lill-ħaddiema u lill-intraprendisti 
biex jgħinuhom jiżviluppaw il-ħiliet 
meħtieġa u sabiex jinformawhom u 
jinformaw liċ-ċittadini b’mod adegwat 
dwar il-kontenut u l-progress tagħhom biex 
jintlaħqu l-għanijiet. Dawn il-pjanijiet 
jistgħu jipproduċu ffrankar konsiderevoli 
ta’ enerġija, speċjalment jekk jiġu 
implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-korpi 
pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu aħjar il-
konsum tal-enerġija tagħhom. L-iskambju 
tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi pubbliċi 
oħrajn, kif ukoll mas-sħab soċjali u 
bejniethom, għandu jkun inkoraġġit ir-
rigward tal-esperjenzi l-iktar innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involviment u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fil-programmi tal-effiċjenza enerġetika huma 
kruċjali għas-suċċess tagħhom. Biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni, l-involviment sħiħ tal-
ħaddiema permezz tad-djalogu soċjali fil-formulazzjoni tal-politika u l-iżvilupp tal-ħiliet u 
programmi edukattivi huma ta' importanza kbira ħafna. Għalhekk, id-Direttiva għandha 
tintegra l-promozzjoni tad-djalogu soċjali bħala għodda meħtieġa biex jintlaħqu l-objettivi.
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Emenda 198
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva tal-
Patt tas-Sindki, u approċċi urbani integrati 
li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet u lil 
korpi pubbliċi oħrajn sabiex jadottaw 
pjanijiet integrati u sostenibbli għall-
effiċjenza enerġetika b’għanijiet ċari, 
sabiex jinvolvu liċ-ċittadini fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom u sabiex 
jinformawhom b’mod adegwat dwar il-
kontenut u l-progress tagħhom biex 
jintlaħqu l-għanijiet. Dawn il-pjanijiet 
jistgħu jipproduċu ffrankar konsiderevoli 
ta’ enerġija, speċjalment jekk jiġu 
implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-korpi 
pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu aħjar il-
konsum tal-enerġija tagħhom. L-iskambju 
tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi pubbliċi 
oħrajn għandu jkun inkoraġġit b’relazzjoni 
għal esperjenzi iktar innovattivi.

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva tal-
Patt tas-Sindki, u approċċi urbani integrati 
li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport. Bħala prekundizzjoni għal 
pjanijiet integrati u sostenibbli lokali 
għall-effiċjenza enerġetika, l-Istati 
Membri għandhom jinkoraġġixxu lill-
awtoritajiet lokali jiddefinixxu dawn l-
istrateġiji għall-iżvilupp lokali abbażi ta’ 
djalogu ma’ partijiet interessati lokali u 
jinkoraġġixxu aktar lill-muniċipalitajiet u 
lil korpi pubbliċi oħrajn sabiex jadottaw 
pjanijiet integrati u sostenibbli għall-
effiċjenza enerġetika b’għanijiet ċari, 
sabiex jinvolvu lill-partijiet interessati 
lokali u liċ-ċittadini fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom u sabiex 
jinformawhom b’mod adegwat dwar il-
kontenut u l-progress tagħhom biex 
jintlaħqu l-għanijiet. Dawn il-pjanijiet 
jistgħu jipproduċu ffrankar konsiderevoli 
ta’ enerġija, speċjalment jekk jiġu 
implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-korpi 
pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu aħjar il-
konsum tal-enerġija tagħhom. L-iskambju 
tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi pubbliċi 
oħrajn għandu jkun inkoraġġit fir-rigward 
tal-esperjenzi l-iktar innovattivi.

Or. en
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Emenda 199
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva 
tal-Patt tas-Sindki, u approċċi urbani 
integrati li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet u lil 
korpi pubbliċi oħrajn sabiex jadottaw 
pjanijiet integrati u sostenibbli għall-
effiċjenza enerġetika b’għanijiet ċari, 
sabiex jinvolvu liċ-ċittadini fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom u sabiex 
jinformawhom b’mod adegwat dwar il-
kontenut u l-progress tagħhom biex 
jintlaħqu l-għanijiet. Dawn il-pjanijiet 
jistgħu jipproduċu ffrankar konsiderevoli 
ta’ enerġija, speċjalment jekk jiġu 
implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-korpi 
pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu aħjar il-
konsum tal-enerġija tagħhom. L-iskambju 
tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi pubbliċi 
oħrajn għandu jkun inkoraġġit b’relazzjoni 
għal esperjenzi iktar innovattivi.

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli u 
approċċi urbani integrati li jmorru lil hinn 
minn interventi individwali fil-bini jew fil-
mezzi ta’ trasport. L-Istati Membri 
għandhom jinkoraġġixxu lill-
muniċipalitajiet u lil korpi pubbliċi oħrajn 
sabiex jadottaw pjanijiet integrati u 
sostenibbli għall-effiċjenza enerġetika 
b’għanijiet ċari, sabiex jinvolvu liċ-
ċittadini fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
tagħhom u sabiex jinformawhom b’mod 
adegwat dwar il-kontenut u l-progress 
tagħhom biex jintlaħqu l-għanijiet. Dawn 
il-pjanijiet jistgħu jipproduċu ffrankar 
konsiderevoli ta’ enerġija, speċjalment jekk 
jiġu implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-korpi 
pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu aħjar il-
konsum tal-enerġija tagħhom u jekk jiġu 
adottati approċċi ġenwinament olistiċi. L-
iskambju tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi 
pubbliċi oħrajn għandu jkun inkoraġġit fir-
rigward tal-esperjenzi l-iktar innovattivi.

Or. de

Emenda 200
Ioan Enciu
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Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva tal-
Patt tas-Sindki, u approċċi urbani integrati 
li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet u lil 
korpi pubbliċi oħrajn sabiex jadottaw 
pjanijiet integrati u sostenibbli għall-
effiċjenza enerġetika b’għanijiet ċari, 
sabiex jinvolvu liċ-ċittadini fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom u sabiex 
jinformawhom b’mod adegwat dwar il-
kontenut u l-progress tagħhom biex 
jintlaħqu l-għanijiet. Dawn il-pjanijiet 
jistgħu jipproduċu ffrankar konsiderevoli 
ta’ enerġija, speċjalment jekk jiġu 
implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-korpi 
pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu aħjar il-
konsum tal-enerġija tagħhom. L-iskambju
tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi pubbliċi 
oħrajn għandu jkun inkoraġġit b’relazzjoni 
għal esperjenzi iktar innovattivi.

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva tal-
Patt tas-Sindki, u approċċi urbani integrati 
li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet u lil 
korpi pubbliċi oħrajn sabiex jadottaw 
pjanijiet integrati, komprensivi u 
sostenibbli għall-effiċjenza enerġetika 
b’għanijiet ċari, sabiex jinvolvu lill-
partijiet interessati lokali u liċ-ċittadini fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tagħhom u 
sabiex jinformawhom b’mod adegwat u 
konsistenti dwar il-kontenut u l-progress 
tagħhom biex jintlaħqu l-għanijiet. Dawn 
il-pjanijiet jistgħu jipproduċu ffrankar 
konsiderevoli ta’ enerġija, speċjalment jekk 
jiġu implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-korpi 
pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu aħjar il-
konsum tal-enerġija tagħhom. L-iskambju 
tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi pubbliċi 
oħrajn għandu jkun inkoraġġit fir-rigward 
tal-esperjenzi l-iktar innovattivi.

Or. ro

Emenda 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Jeħtieġ li wieħed iżomm quddiem 
għajnejh il-problemi ffaċċjati meta jiġu 
implimentati l-verifiki tal-konsum, peress 
li l-muniċipalitajiet firmatarji tal-Patt tas-
Sindki qed jiffaċċjaw ostakoli sinifikanti 
biex jaċċessaw data dwar l-użu tal-
enerġija li tkun diżaggregata skont il-
kategoriji proposti mill-Kummissjoni 
Ewropea fil-Patt tas-Sindki.

Or. es

Emenda 202
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fir-rigward tax-xiri ta’ ċerti prodotti u 
servizzi u fir-rigward tax-xiri u l-kiri tal-
bini, il-korpi pubbliċi li jikkonkludu 
kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi, ta’ 
provvista jew ta’ servizz għandhom 
imexxu bl-eżempju u jieħdu deċiżjonijiet 
ta’ xiri effiċjenti fl-enerġija. Id-
dispożizzjonijiet tad-direttivi tal-UE dwar 
l-akkwist pubbliku madankollu ma 
għandhomx ikunu affettwati.

(17) Fir-rigward tax-xiri ta’ ċerti prodotti u 
servizzi u fir-rigward tax-xiri u l-kiri tal-
bini, il-korpi pubbliċi li jikkonkludu 
kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi, ta’
provvista jew ta’ servizz għandhom 
imexxu bl-eżempju u jieħdu deċiżjonijiet 
ta’ xiri effiċjenti fl-enerġija, fejn ikun 
kosteffiċjenti u prattiku li jsir dan. Id-
dispożizzjonijiet tad-direttivi tal-UE dwar 
l-akkwist pubbliku madankollu ma 
għandhomx ikunu affettwati.

Or. en

Emenda 203
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fir-rigward tax-xiri ta’ ċerti prodotti u 
servizzi u fir-rigward tax-xiri u l-kiri tal-
bini, il-korpi pubbliċi li jikkonkludu 
kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi, ta’ 
provvista jew ta’ servizz għandhom 
imexxu bl-eżempju u jieħdu deċiżjonijiet 
ta’ xiri effiċjenti fl-enerġija. Id-
dispożizzjonijiet tad-direttivi tal-UE dwar 
l-akkwist pubbliku madankollu ma 
għandhomx ikunu affettwati.

(17) Fir-rigward tax-xiri ta’ ċerti prodotti u 
servizzi u fir-rigward tax-xiri u l-kiri tal-
bini, il-korpi pubbliċi li jikkonkludu 
kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi, ta’ 
provvista jew ta’ servizz għandhom 
imexxu bl-eżempju u jieħdu deċiżjonijiet 
ta’ xiri effiċjenti fl-enerġija. Id-
dispożizzjonijiet tad-direttivi tal-UE dwar 
l-akkwist pubbliku madankollu ma 
għandhomx ikunu affettwati, u l-
kosteffiċjenza għandha tkun żgurata.

Or. de

Emenda 204
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Fir-rigward tax-xiri ta’ ċerti prodotti u 
servizzi u fir-rigward tax-xiri u l-kiri tal-
bini, il-korpi pubbliċi li jikkonkludu 
kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi, ta’ 
provvista jew ta’ servizz għandhom 
imexxu bl-eżempju u jieħdu deċiżjonijiet 
ta’ xiri effiċjenti fl-enerġija. Id-
dispożizzjonijiet tad-direttivi tal-UE dwar 
l-akkwist pubbliku madankollu ma 
għandhomx ikunu affettwati.

(17) Fir-rigward tax-xiri ta’ ċerti prodotti u 
servizzi u fir-rigward tax-xiri u l-kiri tal-
bini, il-korpi pubbliċi li jikkonkludu 
kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi, ta’ 
provvista jew ta’ servizz għandhom 
imexxu bl-eżempju u jieħdu deċiżjonijiet 
ta’ xiri effiċjenti fl-enerġija u 
ekonomikament effiċjenti. Id-
dispożizzjonijiet tad-direttivi tal-UE dwar 
l-akkwist pubbliku madankollu ma 
għandhomx ikunu affettwati.

Or. ro

Emenda 205
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Meta jitqies li l-bini jirrappreżenta 
40% tal-użu finali tal-enerġija fl-UE u 
36% tal-emissjonijiet tas-CO2, u li ġiet 
stabbilita mira ta’ tnaqqis ta’ 90% fl-
emissjonijiet fis-settur tal-bini fil-pjan 
direzzjonali għal ekonomija kompetittiva 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 
fl-2050, din il-mira se tintlaħaq biss jekk 
l-UE tapplika miżuri ambizzjużi għall-
istokk tal-bini kollu kemm hu, bħala parti 
kruċjali tal-infrastruttura enerġetika 
tagħha. Għal din ir-raġuni, filwaqt li 
wieħed isegwi l-kondotta eżemplari tas-
settur pubbliku fir-rinnovazzjoni tal-bini, 
l-Istati Membri wkoll għandhom iħarsu 
fit-tul u, filwaqt li jirrispettaw il-prinċipju 
tas-sussidjarjetà u tal-kosteffikaċja, 
ifasslu pjanijiet direzzjonali għar-
rinnovazzjoni tal-bini kummerċjali u 
privat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Emenda 206
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Meta jitqies li l-bini jirrappreżenta 
40% tal-użu finali tal-enerġija fl-UE u 
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36% tal-emissjonijiet tas-CO2, u peress li 
l-Pjan Direzzjonali għal ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju fl-2050 jistabbilixxi objettiv 
ta’ tnaqqis ta’ 90% fl-emissjonijiet mis-
settur tal-bini, dan l-objettiv se jintlaħaq 
biss jekk l-UE tieħu miżuri ambizzjużi 
għall-istokk tal-bini kollu kemm hu, bħala 
parti essenzjali tal-infrastruttura 
enerġetika tagħha. Huwa għalhekk, billi 
wieħed isegwi r-rwol eżemplari tas-settur 
pubbliku fir-rinnovazzjoni tal-bini, li l-
Istati Membri għandhom ukoll, 
f’perspettiva fit-tul u filwaqt li 
jippreservaw il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
u tal-kosteffikaċja, jistabbilixxu 
mogħdijiet għar-rinnovazzjoni tal-bini 
kummerċjali u privat.

Or. en

Emenda 207
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-bini jirrappreżenta 40% tal-użu 
finali tal-enerġija fl-UE u 36% tal-
emissjonijiet tas-CO2. Il-Pjan 
Direzzjonali għal ekonomija kompetittiva 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 
fl-2050 jistabbilixxi objettiv ta’ tnaqqis ta’ 
90% fl-emissjonijiet mis-settur tal-bini, li 
se jintlaħaq biss jekk l-UE tieħu miżuri 
ambizzjużi għall-istokk tal-bini kollu 
kemm hu. Huwa għalhekk li l-Istati 
Membri, f’perspettiva fit-tul u filwaqt li 
jirrispettaw il-prinċipju tas-sussidjarjetà u 
tal-kosteffikaċja, għandhom jistabbilixxu 
strateġiji effikaċi għal titjib enerġetiku fis-
settur tal-bini.

Or. en
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Emenda 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-istituzzjonijiet tal-UE għandhom 
jagħtu wkoll eżempju tajjeb billi jikru u 
jixtru biss prodotti, servizzi u bini li jkun 
fl-ogħla klassi disponibbli tal-prestazzjoni 
enerġetika.

Or. en

Emenda 209
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Valutazzjoni tal-possibbiltà li tkun 
stabbilita skema ta’ “ċertifikati bojod” fuq 
il-livell tal-Unjoni wriet li, fis-sitwazzjoni 
kurrenti, sistema ta’ din ix-xorta toħloq 
spejjeż amministrattivi eċċessivi u li hemm 
riskju li l-iffrankar tal-enerġija jkun 
ikkonċentrat f’għadd ta’ Stati Membri u ma 
jiġix introdott fl-Unjoni kollha. L-għan tal-
aħħar jista’ jintlaħaq aħjar, għall-inqas 
f’dan l-istadju, permezz ta’ skemi 
nazzjonali ta’ obbligi ta’ effiċjenza 
enerġetika, jew miżuri alternattivi oħra li 
jilħqu l-istess ammont ta' ffrankar ta' 
enerġija. Il-Kummissjoni, madankollu, 
għandha tiddefinixxi, b’att iddelegat, il-
kundizzjonijiet li fihom Stat Membru fil-
ġejjieni jista' jirrikonoxxi l-iffrankar tal-
enerġija miksub fi Stat Membru ieħor. 
Huwa xieraq għal-livell ta’ ambizzjoni ta’ 
skemi ta’ din ix-xorta li dawn ikunu 

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

jiddifferenzjaw il-prodott tagħhom billi 
jipprovdu servizzi ta’ enerġija 
komplementari. Il-qafas komuni għandu 
jippermetti wkoll li l-Istati Membri, 
jinkludu fl-iskema nazzjonali tagħhom, 
rekwiżiti li jkollhom għan soċjali, b’mod 
partikolari sabiex ikun żgurat li l-klijenti 
vulnerabbli jkollhom aċċess għall-
benefiċċji ta’ effiċjenza enerġetika ogħla. 
Il-qafas għandu jippermetti wkoll lill-Istati 
Membri biex jeżentaw kumpaniji żgħar 
mill-obbligu tal-effiċjenza enerġetika. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar", tistabbilixxi 
prinċipji li għandhom ikunu kkunsidrati 
mill-Istati Membri li jiddeċiedu li jastjenu 
milli japplikaw din il-possibbiltà.

Or. en

Emenda 210
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Valutazzjoni tal-possibbiltà li tkun 
stabbilita skema ta’ “ċertifikati bojod” fuq 
il-livell tal-Unjoni wriet li, fis-sitwazzjoni 
kurrenti, sistema ta’ din ix-xorta toħloq 

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

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

Emenda 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Valutazzjoni tal-possibbiltà li tkun 
stabbilita skema ta’ “ċertifikati bojod” fuq 
il-livell tal-Unjoni wriet li, fis-sitwazzjoni 
kurrenti, sistema ta’ din ix-xorta toħloq 
spejjeż amministrattivi eċċessivi u li hemm 
riskju li l-iffrankar tal-enerġija jkun 
ikkonċentrat f’għadd ta’ Stati Membri u ma 
jiġix introdott fl-Unjoni kollha. L-għan tal-
aħħar jista’ jintlaħaq aħjar, għall-inqas 
f’dan l-istadju, permezz ta’ skemi 
nazzjonali ta’ obbligi ta’ effiċjenza 
enerġetika, jew miżuri alternattivi oħra li 
jilħqu l-istess ammont ta' ffrankar ta' 
enerġija. Il-Kummissjoni, madankollu, 
għandha tiddefinixxi, b’att iddelegat, il-
kundizzjonijiet li fihom Stat Membru fil-
ġejjieni jista' jirrikonoxxi l-iffrankar tal-
enerġija miksub fi Stat Membru ieħor. 
Huwa xieraq għal-livell ta’ ambizzjoni ta’ 
skemi ta’ din ix-xorta li dawn ikunu 
stabbiliti f’qafas komuni fuq il-livell tal-
Unjoni filwaqt li tkun ipprovduta 
flessibbiltà sinifikanti lill-Istati Membri 
sabiex tkun ikkunsidrata b'mod sħiħ l-
organizzazzjoni nazzjonali tal-atturi tas-
suq, il-kuntest speċifiku tas-settur tal-
enerġija u d-drawwiet tal-klijenti finali. Il-
qafas komuni għandu jagħti lill-utilitajiet 
tal-enerġija l-għażla li s-servizzi ta’ 
enerġija jiġu offruti lill-klijenti aħħarin 
kollha, mhux biss lil dawk li huma 
jbigħulhom l-enerġija. Dan iżid il-
kompetizzjoni fis-suq tal-enerġija għaliex 
l-utilitajiet tal-enerġija jistgħu 
jiddifferenzjaw il-prodott tagħhom billi 
jipprovdu servizzi ta’ enerġija 

(18) Valutazzjoni tal-possibbiltà li tkun 
stabbilita skema ta’ “ċertifikati bojod” fuq 
il-livell tal-Unjoni wriet li, fis-sitwazzjoni 
kurrenti, sistema ta’ din ix-xorta toħloq 
spejjeż amministrattivi eċċessivi u li hemm 
riskju li l-iffrankar tal-enerġija jkun 
ikkonċentrat f’għadd ta’ Stati Membri u ma 
jiġix introdott fl-Unjoni kollha. L-għan ta’ 
ffrankar ta’ 20% tal-enerġija sal-2020
jista’ jintlaħaq aħjar permezz ta’ skemi 
nazzjonali ta’ obbligi ta’ effiċjenza 
enerġetika, jew miżuri alternattivi oħra li 
jilħqu l-istess ammont ta' ffrankar ta' 
enerġija, b’mod li jiġi żgurat li kull Stat 
Membru jibbenefika mill-vantaġġi 
ekonomiċi u soċjali li jirriżultaw minn 
effiċjenza enerġetika mtejba. Madankollu,
huwa xieraq għal-livell ta’ ambizzjoni ta’ 
skemi ta’ obbligi tal-effiċjenza enerġetika
li dawn ikunu stabbiliti f’qafas komuni fuq 
il-livell tal-Unjoni filwaqt li tkun 
ipprovduta flessibbiltà sinifikanti lill-Istati 
Membri sabiex tkun ikkunsidrata b'mod 
sħiħ l-organizzazzjoni nazzjonali tal-atturi 
tas-suq, il-kuntest speċifiku tas-settur tal-
enerġija u d-drawwiet tal-klijenti finali. Il-
qafas komuni għandu jagħti lill-utilitajiet 
tal-enerġija l-għażla li s-servizzi ta’ 
enerġija jiġu offruti lill-klijenti aħħarin 
kollha, mhux biss lil dawk li huma 
jbigħulhom l-enerġija. Dan iżid il-
kompetizzjoni fis-suq tal-enerġija għaliex 
l-utilitajiet tal-enerġija jistgħu 
jiddifferenzjaw il-prodott tagħhom billi 
jipprovdu servizzi ta’ enerġija 
komplementari. Il-qafas komuni għandu 
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komplementari. Il-qafas komuni għandu 
jippermetti wkoll li l-Istati Membri, 
jinkludu fl-iskema nazzjonali tagħhom, 
rekwiżiti li jkollhom għan soċjali, b’mod 
partikolari sabiex ikun żgurat li l-klijenti 
vulnerabbli jkollhom aċċess għall-
benefiċċji ta’ effiċjenza enerġetika ogħla. 
Il-qafas għandu jippermetti wkoll lill-Istati 
Membri biex jeżentaw kumpaniji żgħar 
mill-obbligu tal-effiċjenza enerġetika. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar", tistabbilixxi 
prinċipji li għandhom ikunu kkunsidrati 
mill-Istati Membri li jiddeċiedu li jastjenu 
milli japplikaw din il-possibbiltà.

jippermetti wkoll li l-Istati Membri, 
jinkludu fl-iskema nazzjonali tagħhom, 
rekwiżiti li jkollhom għan soċjali, b’mod 
partikolari sabiex ikun żgurat li l-klijenti 
vulnerabbli jkollhom aċċess għall-
benefiċċji ta’ effiċjenza enerġetika ogħla. 
Il-qafas għandu jippermetti wkoll lill-Istati 
Membri biex jeżentaw kumpaniji żgħar 
mill-obbligu tal-effiċjenza enerġetika. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar", tistabbilixxi 
prinċipji li għandhom ikunu kkunsidrati 
mill-Istati Membri li jiddeċiedu li jastjenu 
milli japplikaw din il-possibbiltà.

Or. en

Emenda 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

kundizzjonijiet li fihom Stat Membru fil-
ġejjieni jista' jirrikonoxxi l-iffrankar tal-
enerġija miksub fi Stat Membru ieħor. 
Huwa xieraq għal-livell ta’ ambizzjoni ta’ 
skemi ta’ din ix-xorta li dawn ikunu 
stabbiliti f’qafas komuni fuq il-livell tal-
Unjoni filwaqt li tkun ipprovduta 
flessibbiltà sinifikanti lill-Istati Membri 
sabiex tkun ikkunsidrata b'mod sħiħ l-
organizzazzjoni nazzjonali tal-atturi tas-
suq, il-kuntest speċifiku tas-settur tal-
enerġija u d-drawwiet tal-klijenti finali. Il-
qafas komuni għandu jagħti lill-utilitajiet 
tal-enerġija u lil parteċipanti oħra eliġibbli 
l-għażla li s-servizzi ta’ enerġija jiġu 
offruti lill-klijenti aħħarin kollha. Il-qafas 
komuni għandu jippermetti wkoll li l-Istati 
Membri, jinkludu fl-iskema nazzjonali 
tagħhom, rekwiżiti li jkollhom għan 
soċjali, b’mod partikolari sabiex ikun 
żgurat li l-klijenti vulnerabbli jkollhom 
aċċess għall-benefiċċji ta’ effiċjenza 
enerġetika ogħla. Il-qafas għandu 
jippermetti wkoll lill-Istati Membri biex 
jeżentaw kumpaniji żgħar mill-obbligu tal-
effiċjenza enerġetika. Il-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni "Att dwar in-Negozji ż-
Żgħar", tistabbilixxi prinċipji li għandhom 
ikunu kkunsidrati mill-Istati Membri li 
jiddeċiedu li jastjenu milli japplikaw din il-
possibbiltà.

Or. en

Emenda 213
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Valutazzjoni tal-possibbiltà li tkun 
stabbilita skema ta’ “ċertifikati bojod” fuq 

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

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

Or. en

Emenda 214
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Valutazzjoni tal-possibbiltà li tkun 
stabbilita skema ta’ “ċertifikati bojod” fuq 
il-livell tal-Unjoni wriet li, fis-sitwazzjoni 
kurrenti, sistema ta’ din ix-xorta toħloq 
spejjeż amministrattivi eċċessivi u li hemm 
riskju li l-iffrankar tal-enerġija jkun 
ikkonċentrat f’għadd ta’ Stati Membri u ma 
jiġix introdott fl-Unjoni kollha. L-għan tal-
aħħar jista’ jintlaħaq aħjar, għall-inqas 
f’dan l-istadju, permezz ta’ skemi 
nazzjonali ta’ obbligi ta’ effiċjenza 
enerġetika, jew miżuri alternattivi oħra li 
jilħqu l-istess ammont ta' ffrankar ta' 
enerġija. Il-Kummissjoni, madankollu, 
għandha tiddefinixxi, b’att iddelegat, il-
kundizzjonijiet li fihom Stat Membru fil-
ġejjieni jista' jirrikonoxxi l-iffrankar tal-
enerġija miksub fi Stat Membru ieħor. 
Huwa xieraq għal-livell ta’ ambizzjoni ta’ 
skemi ta’ din ix-xorta li dawn ikunu 
stabbiliti f’qafas komuni fuq il-livell tal-
Unjoni filwaqt li tkun ipprovduta 
flessibbiltà sinifikanti lill-Istati Membri 
sabiex tkun ikkunsidrata b'mod sħiħ l-
organizzazzjoni nazzjonali tal-atturi tas-
suq, il-kuntest speċifiku tas-settur tal-
enerġija u d-drawwiet tal-klijenti finali. Il-
qafas komuni għandu jagħti lill-utilitajiet 
tal-enerġija l-għażla li s-servizzi ta’ 
enerġija jiġu offruti lill-klijenti aħħarin 
kollha, mhux biss lil dawk li huma 

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

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

Or. ro

Emenda 215
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

kundizzjonijiet li fihom Stat Membru fil-
ġejjieni jista' jirrikonoxxi l-iffrankar tal-
enerġija miksub fi Stat Membru ieħor. 
Huwa xieraq għal-livell ta’ ambizzjoni ta’ 
skemi ta’ din ix-xorta li dawn ikunu 
stabbiliti f’qafas komuni fuq il-livell tal-
Unjoni filwaqt li tkun ipprovduta 
flessibbiltà sinifikanti lill-Istati Membri 
sabiex tkun ikkunsidrata b'mod sħiħ l-
organizzazzjoni nazzjonali tal-atturi tas-
suq, il-kuntest speċifiku tas-settur tal-
enerġija u d-drawwiet tal-klijenti finali. Il-
qafas komuni għandu jagħti lill-utilitajiet 
tal-enerġija l-għażla li s-servizzi ta’ 
enerġija jiġu offruti lill-klijenti aħħarin 
kollha, mhux biss lil dawk li huma 
jbigħulhom l-enerġija. Dan iżid il-
kompetizzjoni fis-suq tal-enerġija għaliex 
l-utilitajiet tal-enerġija jistgħu 
jiddifferenzjaw il-prodott tagħhom billi 
jipprovdu servizzi ta’ enerġija 
komplementari. Il-qafas komuni għandu 
jippermetti wkoll li l-Istati Membri, 
jinkludu fl-iskema nazzjonali tagħhom, 
rekwiżiti li jkollhom għan soċjali, b’mod 
partikolari sabiex ikun żgurat li l-klijenti 
vulnerabbli jkollhom aċċess għall-
benefiċċji ta’ effiċjenza enerġetika ogħla. 
Il-qafas għandu jippermetti wkoll lill-Istati 
Membri biex jeżentaw kumpaniji żgħar 
mill-obbligu tal-effiċjenza enerġetika. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar", tistabbilixxi 
prinċipji li għandhom ikunu kkunsidrati 
mill-Istati Membri li jiddeċiedu li jastjenu 
milli japplikaw din il-possibbiltà.

Or. en

Emenda 216
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

mill-obbligu tal-effiċjenza enerġetika. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar", tistabbilixxi 
prinċipji li għandhom ikunu kkunsidrati 
mill-Istati Membri li jiddeċiedu li jastjenu 
milli japplikaw din il-possibbiltà.

Or. de

Emenda 217
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal ta’ 
effiċjenza u ta’ ffrankar tal-enerġija f’ċerti 
segmenti tas-suq fejn il-verifiki tal-enerġija 
ġeneralment ma jiġux offruti b’mod 
kummerċjali (bħad-djar jew l-intrapriżi ż-
żgħar u ta’ daqs medju), l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-verifiki tal-enerġija 
jkunu disponibbli. L-awditi tal-enerġija 
għandhom ikunu obbligatorji u regolari 
għall-intrapriżi l-kbar, peress li l-iffrankar 
tal-enerġija jista’ jkun sinifikanti. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu passi pożittivi biex jinkoraġġixxu l-
effiċjenza u l-iffrankar tal-enerġija 
f’dawn is-segmenti tas-suq. L-ewwel nett 
billi jinkoraġġixxu lid-distributuri tal-
elettriku u tal-gass jirristrutturaw it-tariffi 
tagħhom u t-tieni nett billi jeżaminaw 
mill-ġdid l-applikazzjoni tar-rati varjabbli 
tal-VAT.

Or. en

Emenda 218
Herbert Reul
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Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal ta’ 
ffrankar tal-enerġija f’ċerti segmenti tas-
suq fejn il-verifiki tal-enerġija ġeneralment 
ma jiġux offruti b’mod kummerċjali (bħad-
djar jew l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju), l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-verifiki tal-enerġija jkunu 
disponibbli. L-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu joħolqu inċentivi għal 
intrapriżi kbar li jkunu suġġetti 
regolarment għal verifiki tal-enerġija biex 
jimplimentaw ukoll partijiet kbar tar-
rakkomandazzjonijiet konsegwenti, 
sakemm l-iffrankar tal-enerġija li 
jirriżulta jkun sostanzjali u ma ssir ħsara 
lil ebda kompetitur dirett.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-paġna 48 tal-valutazzjoni tal-impatt, il-Kummissjoni tassumi li proporzjon żgħir biss tal-
proposti li jirriżultaw mill-verifiki tal-enerġija jkunu se jiġu implimentati. B’mod speċifiku, il-
Kummissjoni tgħid li l-iffrankar addizzjonali fil-konsum totali tal-enerġija fl-industrija se jkun 
biss bejn 0.4% u 5% sal-2020. Għalhekk ma jagħmilx sens li dawn il-verifiki jsiru 
obbligatorji. Il-probabilità li l-miżuri proposti f’verifika jiġu fil-fatt implimentati hija ogħla 
jekk il-verifika titwettaq b’mod volontarju.

Emenda 219
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal ta’ 
ffrankar tal-enerġija f’ċerti segmenti tas-
suq fejn l-awditi tal-enerġija ġeneralment 
ma jiġux offruti b’mod kummerċjali (bħad-
djar jew l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs 

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

medju), l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-verifiki tal-enerġija jkunu 
disponibbli. L-Istati Membri huma 
mistiedna, barra minn hekk, joħolqu 
kundizzjonijiet xierqa għall-introduzzjoni 
ta’ verifiki regolari tal-enerġija fl-
intrapriżi l-kbar, peress li l-iffrankar tal-
enerġija jista’ jkun sinifikanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’diversi Stati Membri, il-ftehimiet volontarji mal-intrapriżi jew ma’ gruppi ta' intrapriżi u 
sistemi nazzjonali ta’ inċentivi rriżultaw li kienu mod effikaċi ħafna kif jintlaħqu l-objettivi 
tal-ħarsien klimatiku u ambjentali u kif tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jekk ikunu marbuta ma’ 
sorveljanza stretta.

Emenda 220
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li l-verifiki tal-enerġija jitwettqu minn esperti interni għandha tiġi approvata. Il-
programmi ta’ awditjar regolari tal-impriża stess għandhom jiġu aċċettati pereżempju fil-
qafas ta’ ftehimiet volontarji fit-tul.
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Emenda 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 222
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-verifiki tal-enerġija għandhom jiġu promossi fuq bażi volontarja b’mod li l-Istati Membri 
jkunu jistgħu iżommu l-flessibilità tagħhom meta jifformulaw l-iskemi nazzjonali ta’ inċentivi
għall-effiċjenza enerġetika abbażi ta’ ftehimiet volontarji u fit-tul mas-settur kummerċjali 
privat jew mal-industrija. Ftehimiet volontarji bħal dawn taw prova li kienu kontribut ta’ 
suċċess kbir għal titjib fl-effiċjenza enerġetika u fil-protezzjoni klimatika f’numru ta’ Stati 
Membri.

Emenda 223
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 224
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Dawn l-awditi għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-

(20) Dawn il-verifiki għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
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awditi jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati, li 
mhumiex involuti direttament fl-attività li 
qed tiġi awditjata, u li l-Istati Membri 
jkunu stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u 
jimpomu sanzjonijiet fejn meħtieġ.

verifiki jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati, 
liema esperti l-Istati Membri għandhom 
joħolqu l-oqfsa t-tajba għalihom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni u spazju għall-Istati Membri biex jorganizzaw skont iċ-ċirkostanzi nazzjonali.

Emenda 225
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Dawn l-awditi għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
awditi jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati, li
mhumiex involuti direttament fl-attività li 
qed tiġi awditjata, u li l-Istati Membri 
jkunu stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u 
jimpomu sanzjonijiet fejn meħtieġ.

(20) Dawn il-verifiki għandhom jitwettqu 
b'mod oġġettiv u kosteffikaċi. Ir-rekwiżit 
tal-indipendenza jippermetti li l-verifiki
jsiru minn esperti interni, sakemm dawn 
ikunu kkwalifikati jew akkreditati u ma 
jkunux involuti direttament fl-attività li qed 
tiġi awditjata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja biex jiġi żgurat li l-kosteffikaċja titqies bħala prinċipju 
superjuri biex jiġu evitati verifiki multipli tal-flussi tal-enerġija mingħajr potenzjal ta’ 
effiċjenza. Il-verifiki interni m’għandhomx jiddependu fuq jekk l-Istati Membri jimplimentawx 
skema speċjali.

Emenda 226
Vicky Ford
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Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Dawn l-awditi għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
awditi jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati, li 
mhumiex involuti direttament fl-attività li 
qed tiġi awditjata, u li l-Istati Membri 
jkunu stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u jimpomu
sanzjonijiet fejn meħtieġ.

(20) Dawn il-verifiki għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
verifiki jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati u 
l-Istati Membri jkunu stabbilixxew skema 
biex jiżguraw u jivverifikaw il-kwalità 
tagħhom u jimponu sanzjonijiet fejn 
meħtieġ. L-Istati Membri għandhom 
joħolqu l-kundizzjonijiet ta’ qafas tajba 
biex jiżguraw disponibilità suffiċjenti ta’ 
esperti akkreditati u kwalifikati fis-suq.

Or. en

Emenda 227
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Dawn l-awditi għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
awditi jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati, li 
mhumiex involuti direttament fl-attività li 
qed tiġi awditjata, u li l-Istati Membri 
jkunu stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u jimpomu
sanzjonijiet fejn meħtieġ.

(20) Dawn il-verifiki għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
verifiki jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati, 
ma jkunux involuti direttament fl-attività li 
qed tiġi awditjata, u li l-Istati Membri 
jkunu stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u jimponu
sanzjonijiet fejn meħtieġ. L-Istati Membri 
għandhom joħolqu l-kundizzjonijiet ta’ 
qafas tajba biex jiżguraw disponibilità 
suffiċjenti ta’ esperti akkreditati u 
kwalifikati fis-suq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li l-verifiki tal-enerġija jitwettqu minn esperti interni kif imsemmi fil-premessa 
20 hija parti mid-definizzjoni ta’ “verifiki indipendenti” prevista fl-Artikolu 7, paragrafu 2 u 
għandha għalhekk tiġi integrata fl-Artikolu 7. 

Emenda 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Dawn l-awditi għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
awditi jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati, li 
mhumiex involuti direttament fl-attività li 
qed tiġi awditjata, u li l-Istati Membri 
jkunu stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u jimpomu
sanzjonijiet fejn meħtieġ.

(20) Dawn il-verifiki għandhom jitwettqu 
indipendentament u b’mod kosteffikaċi. 
Dan ir-rekwiżit jippermetti li l-verifiki jsiru 
minn esperti interni jew ta’ kumpaniji tas-
servizzi tal-enerġija, sakemm dawn ikunu 
kkwalifikati jew akkreditati, ma jkunux
involuti direttament fl-attività li qed tiġi 
awditjata, u l-Istati Membri jkunu 
stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u jimponu
sanzjonijiet fejn meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni ta’ kumpaniji tas-servizzi tal-enerġija (ESCO) mill-proċess ta’ awditjar se jżid 
biss ir-riskju li jiġu ġġenerati verifiki standardizzati u ta’ kwalità fqira. Barra minn hekk, 
huma biss għandhom il-kompetenza esperta u l-ħiliet li jwettqu, pereżempju, verifiki fuq skala 
kbira, li huma importanti b’mod speċjali f’bini mhux residenzjali u fl-industriji.

Emenda 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Dawn l-awditi għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-

(20) Dawn il-verifiki għandhom jitwettqu 
indipendentament u b’mod kosteffikaċi. 
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rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
awditi jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati, li 
mhumiex involuti direttament fl-attività li 
qed tiġi awditjata, u li l-Istati Membri 
jkunu stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u jimpomu
sanzjonijiet fejn meħtieġ.

Dan ir-rekwiżit jippermetti li l-verifiki jsiru 
minn esperti interni jew minn fornituri tas-
servizzi tal-enerġija, sakemm dawn ikunu 
kkwalifikati jew akkreditati, ma jkunux
involuti direttament fl-attività li qed tiġi 
awditjata, u l-Istati Membri jkunu 
stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u jimponu
sanzjonijiet fejn meħtieġ.

Or. en

Emenda 230
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Dawn l-awditi għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
awditi jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati, li 
mhumiex involuti direttament fl-attività li 
qed tiġi awditjata, u li l-Istati Membri 
jkunu stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u jimpomu
sanzjonijiet fejn meħtieġ.

(20) Dawn il-verifiki għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti, li jkun għall-but ta’ 
kulħadd u kosteffikaċi. Ir-rekwiżit tal-
indipendenza jippermetti li l-verifiki jsiru 
minn esperti interni jew fornituri 
professjonali ta’ servizzi tal-enerġija, 
sakemm dawn ikunu kkwalifikati jew 
akkreditati, ma jkunux involuti direttament 
fl-attività li qed tiġi awditjata, u li l-Istati 
Membri jkunu stabbilixxew skema biex 
jiżguraw u jivverifikaw il-kwalità tagħhom 
u jimponu sanzjonijiet fejn meħtieġ.

Or. ro

Emenda 231
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Dawn l-awditi għandhom jitwettqu (20) Dawn il-verifiki għandhom jitwettqu 
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b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
awditi jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati, li 
mhumiex involuti direttament fl-attività li 
qed tiġi awditjata, u li l-Istati Membri 
jkunu stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u jimpomu
sanzjonijiet fejn meħtieġ.

b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
verifiki jsiru minn esperti interni jew 
esperti minn kumpaniji tas-servizzi tal-
enerġija, sakemm dawn ikunu kkwalifikati 
jew akkreditati, ma jkunux involuti 
direttament fl-attività li qed tiġi awditjata, 
u li l-Istati Membri jkunu stabbilixxew 
skema biex jiżguraw u jivverifikaw il-
kwalità tagħhom u jimponu sanzjonijiet 
fejn meħtieġ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk il-Kummissjoni tistenna daqstant mill-kumpaniji tas-servizzi tal-enerġija, għalfejn 
m’għandhomx ukoll iwettqu verifiki indipendenti tal-enerġija? Fl-eventwalitajiet kollha, l-
esklużjoni tagħhom tirrestrinġi s-suq tas-servizzi tal-enerġija minflok tkabbru.

Emenda 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-ispiża tal-miżuri għat-titjib tal-
effiċjenza enerġetika, inklużi skemi ta’ 
obbligi għall-iffrankar tal-enerġija u l-
introduzzjoni tal-miters intelliġenti, 
x’aktarx jiġu trasferiti lill-konsumaturi 
finali permezz tal-kontijiet tal-enerġija 
tagħhom. Biex jiġi żgurat li l-kumpaniji 
tal-bejgħ tal-enerġija lill-konsumatur u l-
fornituri tas-servizzi tal-enerġija jwasslu 
dawn il-miżuri lill-konsumaturi b’mod 
ġust u kosteffikaċi, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu rekwiżiti ta’ 
rappurtar trasparenti tal-kostijiet lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Or. en
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Emenda 233
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-ispiża tal-miżuri għat-titjib tal-
effiċjenza enerġetika, inklużi skemi ta’ 
obbligi għall-effiċjenza enerġetika u l-
introduzzjoni tal-miters intelliġenti, 
x’aktarx jiġu trasferiti lill-konsumaturi 
finali permezz tal-kontijiet tal-enerġija 
tagħhom. Biex jiġi żgurat li l-kumpaniji 
tal-bejgħ tal-enerġija lill-konsumatur u l-
fornituri tas-servizzi tal-enerġija jwasslu 
dawn il-miżuri lill-konsumaturi b’mod 
ġust u kosteffikaċi, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu rekwiżiti ta’ 
rappurtar tal-kostijiet lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tirrikonoxxi li l-konsumaturi se jkunu qed iħallsu għal ħafna mill-miżuri 
ta’ titjib tal-effiċjenza enerġetika, bħall-iskemi ta’ obbligi tal-effiċjenza enerġetika u l-
introduzzjoni tal-miters intelliġenti. Għandha tiżgura wkoll li dawn il-miżuri jitwasslu lill-
konsumaturi b’mod ġust u kosteffikaċi.

Emenda 234
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Meta jitfasslu miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika, għandhom ikunu 
kkunsidrati ż-żidiet fl-effiċjenza u l-
iffrankar miksuba permezz ta’ 
applikazzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi kosteffettivi bħall-miters 

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

intelliġenti. Sabiex ikunu massimizzati l-
benefiċċji tal-iffrankar ta’ dawn l-
innovazzjonijiet, il-klijenti aħħarin 
għandhom ikunu jistgħu jivviżwalizzaw l-
indikaturi tal-ispejjeż u tal-konsum u 
wkoll, jekk ikunu jixtiequ hekk, ikollhom
kontijiet individwali regolari bbażati fuq il-
konsum effettiv. Safejn ma’ dan ikun 
inkluż it-tisħin tal-ispazji, l-utenti 
għandhom ikunu infurmati – jekk 
jintbagħtulhom il-kontijiet abbażi tal-
konsum reali – li l-ispejjeż jistgħu jkunu 
sostanzjalment ogħla fix-xitwa milli fix-
xhur aktar sħan.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ħafna konsumaturi ma jistgħux jaffordjaw spejjeż ogħla tat-tisħin jekk ma jantiċipawhomx 
matul is-sena kollha kemm hi.

Emenda 235
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) Meta jitfasslu miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika, għandhom ikunu 
kkunsidrati ż-żidiet fl-effiċjenza u l-
iffrankar miksuba permezz ta’ 
applikazzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi kosteffettivi bħall-miters 
intelliġenti. Sabiex ikunu massimizzati l-
benefiċċji tal-iffrankar ta’ dawn l-
innovazzjonijiet, il-klijenti aħħarin 
għandhom ikunu jistgħu jivviżwalizzaw l-
indikaturi tal-ispejjeż u tal-konsum u 
jkollhom informazzjoni regolari fuq il-
konsum effettiv tagħhom. Minbarra dan, 
l-Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
programmi ta’ Reazzjoni tad-Domanda li 
jagħtu s-setgħa u jippremjaw lill-
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ġeneraturi deċentralizzati u flessibbli 
flimkien ma’ fornituri ta’ sistemi ta’ 
Reazzjoni tad-Domanda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla proposta tintroduċi l-idea li l-introduzzjoni tal-miters intelliġenti għandha ssir 
flimkien ma' politiki li jkollhom l-għan li jiżviluppaw programmi ta’ Reazzjoni tad-Domanda.

Emenda 236
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) Meta jitfasslu miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika, għandhom ikunu 
kkunsidrati ż-żidiet fl-effiċjenza u l-
iffrankar miksuba permezz ta’ 
applikazzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi kosteffettivi bħall-miters 
intelliġenti. Sabiex ikunu massimizzati l-
benefiċċji tal-iffrankar ta’ dawn l-
innovazzjonijiet, il-klijenti aħħarin 
għandhom ikunu jistgħu jivviżwalizzaw l-
indikaturi tal-ispejjeż u tal-konsum u 
jkollhom kontijiet individwali regolari 
bbażati fuq il-konsum effettiv. Minbarra 
dan, l-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw programmi ta’ Reazzjoni 
għad-Domanda li jagħtu s-setgħa u 
jippremjaw ġeneraturi deċentralizzati u 
flessibbli flimkien ma’ fornituri ta’ 
Reazzjoni tad-Domanda.

Or. en

Emenda 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata
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Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) Meta jitfasslu miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika, għandhom ikunu 
kkunsidrati ż-żidiet fl-effiċjenza u l-
iffrankar miksuba permezz ta’ 
applikazzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi kosteffettivi bħall-miters 
intelliġenti. Sabiex ikunu massimizzati l-
benefiċċji tal-iffrankar ta’ dawn l-
innovazzjonijiet, il-klijenti aħħarin 
għandhom ikunu jistgħu jivviżwalizzaw l-
indikaturi tal-ispejjeż u tal-konsum u 
jkollhom kontijiet individwali regolari 
bbażati fuq il-konsum effettiv. Minbarra 
dan, l-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw programmi ta’ Reazzjoni 
għad-Domanda li jagħtu s-setgħa u 
jippremjaw ġeneraturi deċentralizzati u 
flessibbli flimkien ma’ fornituri ta’ 
Reazzjoni tad-Domanda.

Or. en

Emenda 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) Meta jitfasslu miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika, għandhom ikunu 
kkunsidrati ż-żidiet fl-effiċjenza u l-
iffrankar li jistgħu jinkisbu permezz ta’ 
applikazzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi bħall-miters intelliġenti. L-
introduzzjoni ta’ dawn l-innovazzjonijiet 
teknoloġiċi tista’ tiġi appoġġata biss meta 
analiżi sħiħa tal-kostijiet meta mqabbla 
mal-benefiċċji tkun pożittiva, speċjalment 
għall-konsumaturi, inklużi l-utenti bi dħul 
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jkollhom kontijiet individwali regolari 
bbażati fuq il-konsum effettiv.

baxx, u meta tkun garantita l-privatezza. 
Il-konsumaturi aħħarin għandhom ikunu 
jistgħu jivviżwalizzaw l-indikaturi tal-
ispejjeż u tal-konsum.

Or. en

Emenda 239
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) Meta jitfasslu miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika, għandhom ikunu 
kkunsidrati ż-żidiet fl-effiċjenza u l-
iffrankar miksuba permezz ta’ 
applikazzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi kosteffettivi bħall-miters 
intelliġenti. Sabiex ikunu massimizzati l-
benefiċċji tal-iffrankar ta’ dawn l-
innovazzjonijiet, il-klijenti aħħarin 
għandhom ikunu jistgħu jivviżwalizzaw l-
indikaturi tal-ispejjeż u tal-konsum u 
jkollhom kontijiet individwali regolari 
bbażati fuq il-konsum effettiv. B’mod 
partikolari, l-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu mid-distributuri tal-elettriku u 
tal-gass li jadottaw sistema komuni ta’ 
viżwalizzazzjoni biex jiffaċilitaw id-
deċiżjonijiet mill-konsumaturi.

Or. en

Emenda 240
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal direttiva
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 241
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times. Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to implement. 
Building automation and controls increase the energy saving potential of any other measures 
installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce consumption if 
controls are present, similarly plant installed will only achieve its design efficiency if controls 
are fitted.

Emenda 242
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 243
Kathleen Van Brempt
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Proposta għal direttiva
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-benefiċċji tal-enerġija jistgħu 
jammontaw għal EUR 1000 għal kull 
unità domestika fis-sena grazzi għal 
miżuri tal-iffrankar tal-enerġija. 
Għalhekk, il-politiki tal-effiċjenza 
enerġetika huma strument kruċjali biex il-
kontijiet tal-enerġija jinżammu f’livell li 
jkun għall-but ta’ kulħadd u biex wieħed 
jiġġieled kontra l-faqar tal-enerġija.

Or. en

Emenda 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 21 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Il-faqar tal-enerġija huwa kkawżat 
primarjament minn taħlita ta’ introjtu 
baxx, housing fqir u prezzijiet għolja tal-
enerġija. Dawn it-tliet elementi għandhom 
jiġu miġġielda billi tiżdied l-effiċjenza 
enerġetika tad-djar, bir-
responsabilizzazzjoni tas-suq tal-enerġija 
u billi jiġu żviluppati miżuri għall-
inklużjoni soċjali.

Or. en


