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Emenda 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll ta’ tisħin u tkessiħ
distrettwali għandha potenzjal sinifikanti 
biex tiffranka l-enerġija primarja li fil-parti 
l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 
ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
Istati Membri għandhom jadaottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw 
il-lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

(23) Il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll it-tisħin u t-tkessiħ
distrettwali għandhom potenzjal sinifikanti 
biex jiffrankaw l-enerġija primarja li fil-
parti l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-
Istati Membri għandhom iwettqu 
valutazzjoni komprensiva tad-domanda 
għat-tisħin u t-tkessiħ. Din il-valutazzjoni 
għandha tkopri perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li se jiġu
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom janalizzaw jekk hijiex 
teknikament u ekonomikament fattibbli li 
jkunu mgħammra b’unitajiet ta’ CHP 
b’effiċjenza għolja sabiex tiġi rkuprata s-
sħana mormija li ġejja mill-produzzjoni tal-
elettriku.

Or. en
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Emenda 246
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll ta’ tisħin u tkessiħ
distrettwali għandha potenzjal sinifikanti 
biex tiffranka l-enerġija primarja li fil-parti 
l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 
ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
Istati Membri għandhom jadaottaw kriterji 
ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

(23) Il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll it-tisħin u t-tkessiħ
distrettwali għandhom potenzjal sinifikanti 
biex jiffrankaw l-enerġija primarja li fil-
parti l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-
Istati Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku sakemm ikun 
hemm ukoll biżżejjed domanda għat-
tisħin, it-tħaddim tal-installazzjoni jkun 
ekonomikament vijabbli u l-infrastruttura 
downstream tkun jew diġà eżistenti jew 
tkun tista' tiġi estiża mingħajr ma jintefqu 
spejjeż kbar. Din is-sħana mormija 
mbagħad tista’ tiġi ttrasportata fejn tkun 
meħtieġa permezz ta’ netwerks ta’ tisħin 
distrettwali. L-Istati Membri jistgħu wkoll
jadottaw kriterji ta' awtorizzazzjoni biex 
jiżguraw il-lokalizzazzjoni ta' 
installazzjonijiet f'siti qrib il-punti ta' 
domanda għas-sħana. f'dak il-każ, l-Istati 
Membri għandhom, madankollu, ikunu 
jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet għall-
eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn jiġu 
sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma jagħmilx sens li l-impjanti CHP jinbnew fil-kampanja. Madankollu, dawn l-impjanti ma 
jistgħux dejjem jinbnew, kif qed tissuġġerixxi l-Kummissjoni, qrib ħafna tal-konsumaturi 
potenzjali tagħhom, pereżempju f'nofs żona residenzjali. L-għażla tal-post għandha tibqa' 
f'idejn l-awtoritajiet lokali, fil-qafas ta' djalogu, partikolarment mar-residenti u ma' partijiet 
oħra interessati. Il-vijabilità ekonomika tal-impjant għandha dejjem tiġi żgurata wkoll.

Emenda 247
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll ta’ tisħin u tkessiħ
distrettwali għandha potenzjal sinifikanti 
biex tiffranka l-enerġija primarja li fil-parti 
l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 
ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
Istati Membri għandhom jadaottaw kriterji 
ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-

(23) Il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll it-tisħin u t-tkessiħ
distrettwali għandhom potenzjal sinifikanti 
biex jiffrankaw l-enerġija primarja li fil-
parti l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-
Istati Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja u jevalwaw ir-
raġunijiet soċjoekonomiċi u kummerċjali 
għal dan. Dawn il-pjanijiet għandhom 
ikopru perjodu twil biżżejjed sabiex l-
investituri jkunu pprovduti b’informazzjoni 
dwar il-pjanijiet ta’ żvilupp nazzjonali u 
jingħata kontribut sabiex jissawwar 
ambjent għal investimenti stabbli u ta' 
appoġġ. L-installazzjonijiet il-ġodda tal-
ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku fejn dan ikun 
vijabbli mil-lat tekniku, soċjoekonomiku u 
kummerċjali. Din is-sħana mormija 
mbagħad tista’ tiġi ttrasportata fejn tkun 
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lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

meħtieġa permezz ta’ netwerks ta’ tisħin 
distrettwali. Għal dan l-għan, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw kriterji ta' 
awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 248
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll ta’ tisħin u tkessiħ
distrettwali għandha potenzjal sinifikanti 
biex tiffranka l-enerġija primarja li fil-parti 
l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 

(23) Il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll it-tisħin u t-tkessiħ
distrettwali għandhom potenzjal sinifikanti 
biex jiffrankaw l-enerġija primarja li fil-
parti l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-
Istati Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja fejn ikun xieraq għall-
klima u għall-istruttura tad-djar tagħhom. 
Dawn il-pjanijiet għandhom ikopru perjodu 
twil biżżejjed sabiex l-investituri jkunu 
pprovduti b’informazzjoni dwar il-pjanijiet 
ta’ żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
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ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
Istati Membri għandhom jadaottaw kriterji 
ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 
ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
Istati Membri għandhom jadottaw kriterji 
ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 249
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll ta’ tisħin u tkessiħ
distrettwali għandha potenzjal sinifikanti 
biex tiffranka l-enerġija primarja li fil-parti 
l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal 
investimenti stabbli u ta' appoġġ. L-
installazzjonijiet il-ġodda tal-ġenerazzjoni 
tal-elettriku u l-installazzjonijiet eżistenti 
li huma sostanzjalment rinnovati jew li l-
permess jew il-liċenzja tagħhom ġew 
aġġornati, għandhom ikunu mgħammra 
b’unitajiet ta’ CHP b’effiċjenza għolja 
sabiex tiġi rkuprata s-sħana mormija li 
ġejja mill-produzzjoni tal-elettriku. Din is-
sħana mormija mbagħad tista’ tiġi 
ttrasportata fejn tkun meħtieġa permezz 

(23) Il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll it-tisħin u t-tkessiħ
distrettwali għandhom potenzjal sinifikanti 
biex jiffrankaw l-enerġija primarja li fil-
parti l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni.



PE475.874v01-00 8/111 AM\882687MT.doc

MT

ta’ netwerks ta’ tisħin distrettwali. Għal 
dan l-għan, l-Istati Membri għandhom 
jadaottaw kriterji ta' awtorizzazzjoni biex 
jiżguraw il-lokalizzazzjoni ta' 
installazzjonijiet f'siti qrib il-punti ta' 
domanda għas-sħana. Madankollu, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet għall-
eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn jiġu 
sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 250
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja
(CHP) kif ukoll ta’ tisħin u tkessiħ
distrettwali għandha potenzjal sinifikanti 
biex tiffranka l-enerġija primarja li fil-parti 
l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal 
investimenti stabbli u ta' appoġġ. L-
installazzjonijiet il-ġodda tal-ġenerazzjoni 
tal-elettriku u l-installazzjonijiet eżistenti 
li huma sostanzjalment rinnovati jew li l-
permess jew il-liċenzja tagħhom ġew 
aġġornati, għandhom ikunu mgħammra 
b’unitajiet ta’ CHP b’effiċjenza għolja 
sabiex tiġi rkuprata s-sħana mormija li 
ġejja mill-produzzjoni tal-elettriku. Din is-
sħana mormija mbagħad tista’ tiġi 
ttrasportata fejn tkun meħtieġa permezz 

(23) Il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll it-tisħin u t-tkessiħ
distrettwali għandhom potenzjal sinifikanti 
biex jiffrankaw l-enerġija primarja li fil-
parti l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-
Istati Membri għandhom jippromwovu
CHP kif ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja.
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ta’ netwerks ta’ tisħin distrettwali. Għal 
dan l-għan, l-Istati Membri għandhom 
jadaottaw kriterji ta' awtorizzazzjoni biex 
jiżguraw il-lokalizzazzjoni ta' 
installazzjonijiet f'siti qrib il-punti ta' 
domanda għas-sħana. Madankollu, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet għall-
eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn jiġu 
sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 251
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll ta’ tisħin u tkessiħ
distrettwali għandha potenzjal sinifikanti 
biex tiffranka l-enerġija primarja li fil-parti 
l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet 
ta’ CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 

(23) Il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll it-tisħin u t-tkessiħ
distrettwali għandhom potenzjal sinifikanti 
biex jiffrankaw l-enerġija primarja li fil-
parti l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-
Istati Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
jistgħu jkunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 
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ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
Istati Membri għandhom jadaottaw kriterji 
ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
Istati Membri jistgħu jadottaw kriterji ta' 
awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

Or. ro

Emenda 252
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll ta’ tisħin u tkessiħ
distrettwali għandha potenzjal sinifikanti 
biex tiffranka l-enerġija primarja li fil-parti 
l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 
ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-

(23) Il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll it-tisħin u t-tkessiħ
distrettwali għandhom potenzjal sinifikanti 
biex jiffrankaw l-enerġija primarja li fil-
parti l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-
Istati Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 
ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
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Istati Membri għandhom jadaottaw kriterji 
ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

Istati Membri għandhom jadottaw kriterji 
ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet. Biex 
jitħeġġeġ l-investiment fis-CHP, dawn l-
installazzjonijiet m'għandhomx jintalbu li 
jkunu koperti mid-Direttiva 2003/87/KE 
tat-13 ta' Ottubru 2003.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun f'idejn l-operaturi tal-impjanti CHP li jiddeċiedu jekk jiħdux sehem fl-iskambju 
tal-kwoti tal-emissjonijiet.

Emenda 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll ta’ tisħin u tkessiħ
distrettwali għandha potenzjal sinifikanti 
biex tiffranka l-enerġija primarja li fil-parti 
l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifasslu pjanijiet
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-

(23) Il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll it-tisħin u t-tkessiħ
distrettwali għandhom potenzjal sinifikanti 
biex jiffrankaw l-enerġija primarja li fil-
parti l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-
Istati Membri għandhom ifasslu analiżijiet 
nazzjonali tal-potenzjal tagħhom li
jiżviluppaw CHP kif ukoll tisħin u tkessiħ 
distrettwali b’effiċjenza għolja. L-Istati 
Membri għandhom jimmiraw li jipprovdu 
lill-investituri informazzjoni dwar il-
pjanijiet ta’ żvilupp nazzjonali fuq żmien 
twil biżżejjed b'mod li jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. Fejn l-analiżi tal-
kostbenefiċċji tkun pożittiva, l-
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installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 
ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
Istati Membri għandhom jadaottaw kriterji 
ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

installazzjonijiet il-ġodda tal-ġenerazzjoni 
tal-elettriku u l-installazzjonijiet eżistenti li 
huma sostanzjalment rinnovati jew li l-
permess jew il-liċenzja tagħhom ġew 
aġġornati, għandhom ikunu mgħammra 
b’unitajiet ta’ CHP b’effiċjenza għolja 
sabiex tiġi rkuprata s-sħana mormija li 
ġejja mill-produzzjoni tal-elettriku. Din is-
sħana mormija mbagħad tista’ tiġi 
ttrasportata fejn tkun meħtieġa permezz ta’ 
netwerks ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-
għan, l-Istati Membri għandhom jadottaw
kriterji ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet. Meta 
jadotttaw il-kriterji ta' awtorizzazzjoni l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kompetenzi reġjonali u lokali fir-rigward 
tal-ippjanar spazjali jkunu rrispettati bis-
sħiħ.

Or. en

Emenda 254
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll ta’ tisħin u tkessiħ
distrettwali għandha potenzjal sinifikanti 
biex tiffranka l-enerġija primarja li fil-parti 
l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 

(23) Il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll it-tisħin u t-tkessiħ
distrettwali għandhom potenzjal sinifikanti 
biex jiffrankaw l-enerġija primarja li fil-
parti l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-
Istati Membri għandhom ifasslu pjanijiet
nazzjonali sabiex jikkunsidraw il-potenzjal 
tas-CHP kif ukoll tisħin u tkessiħ 
distrettwali b’effiċjenza għolja. Dawn il-
pjanijiet għandhom ikopru perjodu twil 
biżżejjed sabiex l-investituri jkunu 



AM\882687MT.doc 13/111 PE475.874v01-00

MT

b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet
ta’ CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 
ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
Istati Membri għandhom jadaottaw kriterji 
ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

pprovduti b’informazzjoni dwar il-pjanijiet 
ta’ żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom jikkunsidraw il-fattibilità tal-
installażżjoni ta' unitajiet ta’ CHP 
b’effiċjenza għolja sabiex tiġi rkuprata s-
sħana mormija li ġejja mill-produzzjoni tal-
elettriku. Din is-sħana mormija mbagħad 
tista’ tiġi ttrasportata fejn tkun meħtieġa 
permezz ta’ netwerks ta’ tisħin distrettwali. 
Għal dan l-għan, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw kriterji ta' 
awtorizzazzjoni biex jistudjaw il-potenzjal 
għal-lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet 
f'siti qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll ta’ tisħin u tkessiħ
distrettwali għandha potenzjal sinifikanti 
biex tiffranka l-enerġija primarja li fil-parti 
l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 

(23) Il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll it-tisħin u t-tkessiħ
distrettwali għandhom potenzjal sinifikanti 
biex jiffrankaw l-enerġija primarja li fil-
parti l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-
Istati Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
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b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 
ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
Istati Membri għandhom jadaottaw kriterji 
ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku fejn dan ikun 
vijabbli mil-lat tekniku, ekonomiku u 
kummerċjali. Din is-sħana mormija
mbagħad tista’ tiġi ttrasportata fejn tkun 
meħtieġa permezz ta’ netwerks ta’ tisħin 
distrettwali. Għal dan l-għan, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw kriterji ta' 
awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll ta’ tisħin u tkessiħ
distrettwali għandha potenzjal sinifikanti 
biex tiffranka l-enerġija primarja li fil-parti 
l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 

(23)  Il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
(CHP) kif ukoll it-tisħin u t-tkessiħ
distrettwali għandhom potenzjal sinifikanti 
biex jiffrankaw l-enerġija primarja li fil-
parti l-kbira mhuwiex sfruttat fl-Unjoni. L-
Istati Membri għandhom ifasslu pjanijiet 
nazzjonali sabiex jiżviluppaw CHP kif 
ukoll tisħin u tkessiħ distrettwali 
b’effiċjenza għolja, li jivvalutaw il-kost 
soċjoekonomiku. Dawn il-pjanijiet 
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sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 
ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
Istati Membri għandhom jadaottaw kriterji 
ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

għandhom ikopru perjodu twil biżżejjed 
sabiex l-investituri jkunu pprovduti 
b’informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ 
żvilupp nazzjonali u jingħata kontribut 
sabiex jissawwar ambjent għal investimenti 
stabbli u ta' appoġġ. L-installazzjonijiet il-
ġodda tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
installazzjonijiet eżistenti li huma 
sostanzjalment rinnovati jew li l-permess 
jew il-liċenzja tagħhom ġew aġġornati, 
għandhom ikunu mgħammra b’unitajiet ta’ 
CHP b’effiċjenza għolja sabiex tiġi 
rkuprata s-sħana mormija li ġejja mill-
produzzjoni tal-elettriku. Din is-sħana 
mormija mbagħad tista’ tiġi ttrasportata 
fejn tkun meħtieġa permezz ta’ netwerks 
ta’ tisħin distrettwali. Għal dan l-għan, l-
Istati Membri għandhom jadottaw kriterji 
ta' awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-
lokalizzazzjoni ta' installazzjonijiet f'siti 
qrib il-punti ta' domanda għas-sħana. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet 
għall-eżenzjoni minn dawn l-obbligi fejn 
jiġu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 257
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-kumpaniji tal-manifattura li 
jużaw is-sħana mormija mill-impjanti tal-
enerġija bħala sħana fil-prċessi tagħhom 
għandhom jakkwistaw dik is-sħana bi 
prezzijiet preferenzjali, u l-ispejjeż ta' dik 
l-enerġija m'għandhomx ikunu suġġetti 
għal taxxa.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Ammonti sinifikanti ta' enerġija primarja bħalissa qed jintilfu bħala sħana fl-ambjent 
mingħajr ma jiġu użati, speċjalment fejn l-impjanti tal-enerġija termali jkunu jinsabu 'l 
bogħod miċ-ċentri ppopolati.

Emenda 258
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Il-prodotti kimiċi għall-użu bħala 
fjuwils sintetiċi li jakkumpanjaw il-
koġenerazzjoni ta' elettriku u sħana 
permezz tal-fjuwils fossili għandhom 
ikunu suġġetti għal taxxa preferenzjali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jeżistu teknoloġiji li jistgħu jnaqqsu sostanzjalment l-emissjonijiet tas-CO2; pereżempju s-
CO2 huwa sustrat indispensabbli għall-produzzjoni ta' fjuwils sintetiċi.

Emenda 259
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex tiżdied it-trasparenza għall-
klijent aħħari sabiex ikun jista’ jagħżel 
bejn elettriku minn koġenerazzjoni u 
elettriku prodott b’tekniki oħrajn, l-oriġini 
tal-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
għandha tkun iggarantita fuq il-bażi ta’ 
valuri ta’ referenza għall-effiċjenza 
armonizzati. L-iskemi tal-garanziji tal-
oriġini minnhom infushom ma 
jimplikawx dritt li wieħed jibbenefika 

imħassar
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minn mekkaniżmi ta’ appoġġ nazzjonali. 
Huwa importanti li l-forom kollha ta’ 
elettriku prodotti minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja jkunu jistgħu jiġu 
koperti b’garanziji tal-oriġini. Għandha 
ssir distinzjoni bejn garanziji tal-oriġini u 
ċertifikati li jistgħu jiġu skambjati.

Or. en

Emenda 260
Krišjānis Kariņš

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex tiżdied it-trasparenza għall-
klijent aħħari sabiex ikun jista’ jagħżel 
bejn elettriku minn koġenerazzjoni u 
elettriku prodott b’tekniki oħrajn, l-oriġini 
tal-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
għandha tkun iggarantita fuq il-bażi ta’ 
valuri ta’ referenza għall-effiċjenza 
armonizzati. L-iskemi tal-garanziji tal-
oriġini minnhom infushom ma 
jimplikawx dritt li wieħed jibbenefika 
minn mekkaniżmi ta’ appoġġ nazzjonali. 
Huwa importanti li l-forom kollha ta’ 
elettriku prodotti minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja jkunu jistgħu jiġu 
koperti b’garanziji tal-oriġini. Għandha 
ssir distinzjoni bejn garanziji tal-oriġini u 
ċertifikati li jistgħu jiġu skambjati.

imħassar

Or. en

Emenda 261
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex tiżdied it-trasparenza għall-
klijent aħħari sabiex ikun jista’ jagħżel 
bejn elettriku minn koġenerazzjoni u 
elettriku prodott b’tekniki oħrajn, l-oriġini 
tal-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
għandha tkun iggarantita fuq il-bażi ta’ 
valuri ta’ referenza għall-effiċjenza 
armonizzati. L-iskemi tal-garanziji tal-
oriġini minnhom infushom ma 
jimplikawx dritt li wieħed jibbenefika 
minn mekkaniżmi ta’ appoġġ nazzjonali. 
Huwa importanti li l-forom kollha ta’ 
elettriku prodotti minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja jkunu jistgħu jiġu
koperti b’garanziji tal-oriġini. Għandha ssir 
distinzjoni bejn garanziji tal-oriġini u 
ċertifikati li jistgħu jiġu skambjati.

(25) Sabiex tiżdied it-trasparenza għall-
klijent aħħari sabiex ikun jista’ jagħżel 
bejn elettriku minn koġenerazzjoni u 
elettriku prodott b’tekniki oħrajn, l-Istati 
Membri għandu jkollhom l-għażla li 
jiggarantixxu l-oriġini tal-koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja fuq il-bażi ta’ valuri ta’ 
referenza għall-effiċjenza armonizzati. 
Jekk Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel 
dan, huwa importanti li l-forom kollha ta’
elettriku, inkluż l-elettriku prodott mill-
enerġija tar-riħ jew tax-xemx, kif ukoll 
mill-enerġija nukleari, mill-faħam, mill-
gas, mill-mewġ, mill-fużjoni nukleari u 
minn teknoloġiji oħrajn tal-ġejjieni jkunu 
koperti b’garanziji tal-oriġini. Meta l-
elettriku jkun prodott minn taħlita ta' 
sorsi, għandhom jiġu indikati s-sehem 
proporzjonali u l-kost ta' kull sors 
individwali, kif ukoll l-ispejjeż żejda 
involuti bl-għoti ta' din l-informazzjoni, 
bil-għan li tiġi ggarantita t-trasparenza.
Għandha ssir distinzjoni bejn garanziji tal-
oriġini u ċertifikati li jistgħu jiġu 
skambjati, filwaqt li l-garanziji tal-oriġini 
minnhom infushom ma jimplikawx dritt li 
wieħed jibbenefika minn mekkaniżmi ta’ 
appoġġ nazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk l-UE tqis it-trasparenza bis-serjetà, il-konsumatur għandu jkun infurmat ukoll dwar il-
prezzijiet rispettivi u mhux biss dwar l-oriġini/it-tip tal-produzzjoni tal-elettriku jew tisħin li 
jixtri. Għaldaqstant, meta Stat Membru jagħżel sistema ta' garanzija, din is-sistema għandha 
tkopri s-sorsi tal-enerġija u l-metodi ta' produzzjoni kollha. L-ispiża tal-isforz żejjed li din is-
sistema tinvolvi għandu jagħmel tajjeb għaliha l-konsumatur – u għandha tkun murija wkoll.

Emenda 262
Herbert Reul
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Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-istruttura speċifika tas-setturi tal-
koġenerazzjoni u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali, li tinkludi bosta produtturi 
żgħar u ta’ daqs medju, għandha tkun 
ikkunsidrata speċjalment meta jiġu 
eżaminati l-proċeduri amministrattivi 
sabiex jinkiseb permess ħalli tinbena 
kapaċità ta’ koġenerazzjoni jew netwerks 
assoċjati, b’applikazzjoni tal-prinċipju “L-
Ewwel Aħseb fiż-Żgħir”.

(26) L-istruttura speċifika tas-setturi tal-
koġenerazzjoni u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali, li jinkludu bosta produtturi 
żgħar u ta’ daqs medju, għandha tkun 
ikkunsidrata speċjalment meta jiġu 
eżaminati l-proċeduri amministrattivi 
sabiex jinkiseb permess ħalli tinbena 
kapaċità ta’ koġenerazzjoni jew netwerks 
assoċjati, b’applikazzjoni tal-prinċipju “L-
Ewwel Aħseb fiż-Żgħir”, sakemm ikun 
hemm konformità mal-ogħla standards ta' 
effiċjenza, bil-għan li jintlaħaq l-objettiv 
tad-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Normalment, installazzjonijiet kbar huma aktar effiċjenti minn għadd ta' installazzjonijiet 
żgħar. Jekk jittieħed bis-serjetà l-għan tat-titjib tal-effiċjenza enerġetika, il-priċnipju "aħseb 
l-ewwel fiż-żgħr" m'għandux iwassal biex jittiekel l-objettiv tal-effiċjenza. Għaldaqstant, l-
unitajiet żgħar ukoll għandhom ikunu mistennija li jilħqu l-ogħla rekwiżiti tal-effiċjenza 
enerġetika.

Emenda 263
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-istruttura speċifika tas-setturi tal-
koġenerazzjoni u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali, li tinkludi bosta produtturi 
żgħar u ta’ daqs medju, għandha tkun 
ikkunsidrata speċjalment meta jiġu 
eżaminati l-proċeduri amministrattivi 
sabiex jinkiseb permess ħalli tinbena 
kapaċità ta’ koġenerazzjoni jew netwerks 
assoċjati, b’applikazzjoni tal-prinċipju “L-

(26) L-istruttura speċifika tas-setturi tal-
koġenerazzjoni u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali, li jinkludu bosta produtturi 
żgħar u ta’ daqs medju, għandha tkun 
ikkunsidrata speċjalment meta jiġu 
eżaminati l-proċeduri amministrattivi 
sabiex jinkiseb permess ħalli tinbena 
kapaċità ta’ koġenerazzjoni jew netwerks 
assoċjati, b’applikazzjoni tal-prinċipju “L-



PE475.874v01-00 20/111 AM\882687MT.doc

MT

Ewwel Aħseb fiż-Żgħir”. Ewwel Aħseb fiż-Żgħir”. F'dan ir-
rigward, l-installazzjoni ta' unitajiet ta' 
mikroġenerazzjoni f'binjiet individwali 
għandha tkun iffaċilitata.

Or. en

Emenda 264
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-istruttura speċifika tas-setturi tal-
koġenerazzjoni u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali, li tinkludi bosta produtturi 
żgħar u ta’ daqs medju, għandha tkun 
ikkunsidrata speċjalment meta jiġu 
eżaminati l-proċeduri amministrattivi 
sabiex jinkiseb permess ħalli tinbena 
kapaċità ta’ koġenerazzjoni jew netwerks 
assoċjati, b’applikazzjoni tal-prinċipju “L-
Ewwel Aħseb fiż-Żgħir”.

(26) L-istruttura speċifika tas-setturi tal-
koġenerazzjoni u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali, li jinkludu bosta produtturi 
żgħar u ta’ daqs medju, għandha tkun 
ikkunsidrata speċjalment meta jiġu 
eżaminati l-proċeduri amministrattivi 
sabiex jinkiseb permess ħalli tinbena 
kapaċità ta’ koġenerazzjoni jew netwerks 
assoċjati, b’applikazzjoni tal-prinċipju “L-
Ewwel Aħseb fiż-Żgħir”. B'mod 
partikulari, l-installazzjoni ta' unitajiet ta' 
mikroġenerazzjoni f'binjiet individwali 
għandha tkun iffaċilitata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tgħid li l-proċeduri amministrattivi għall-installazzjoni ta' unitajiet tal-
mikroġenerazzjoni għandha tkun sempliċi kemm jista' jkun.

Emenda 265
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-istruttura speċifika tas-setturi tal-
koġenerazzjoni u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali, li tinkludi bosta produtturi 
żgħar u ta’ daqs medju, għandha tkun 
ikkunsidrata speċjalment meta jiġu 
eżaminati l-proċeduri amministrattivi 
sabiex jinkiseb permess ħalli tinbena 
kapaċità ta’ koġenerazzjoni jew netwerks 
assoċjati, b’applikazzjoni tal-prinċipju “L-
Ewwel Aħseb fiż-Żgħir”.

(26) L-istruttura speċifika tas-setturi tal-
koġenerazzjoni u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali, li jinkludu bosta produtturi 
żgħar u ta’ daqs medju, għandha tkun 
ikkunsidrata speċjalment meta jiġu 
eżaminati l-proċeduri amministrattivi 
sabiex jinkiseb permess ħalli tinbena 
kapaċità ta’ koġenerazzjoni jew netwerks 
assoċjati, b’applikazzjoni tal-prinċipju “L-
Ewwel Aħseb fiż-Żgħir”. B'mod 
partikulari, l-installazzjoni ta' unitajiet ta' 
mikroġenerazzjoni f'binjiet individwali 
għandha tkun iffaċilitata.

Or. en

Emenda 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-istruttura speċifika tas-setturi tal-
koġenerazzjoni u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali, li tinkludi bosta produtturi 
żgħar u ta’ daqs medju, għandha tkun 
ikkunsidrata speċjalment meta jiġu 
eżaminati l-proċeduri amministrattivi 
sabiex jinkiseb permess ħalli tinbena 
kapaċità ta’ koġenerazzjoni jew netwerks 
assoċjati, b’applikazzjoni tal-prinċipju “L-
Ewwel Aħseb fiż-Żgħir”.

(26) L-istruttura speċifika tas-setturi tal-
koġenerazzjoni u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali, li jinkludu bosta produtturi 
żgħar u ta’ daqs medju, għandha tkun 
ikkunsidrata speċjalment meta jiġu 
eżaminati l-proċeduri amministrattivi 
sabiex jinkiseb permess ħalli tinbena 
kapaċità ta’ koġenerazzjoni jew netwerks 
assoċjati, b’applikazzjoni tal-prinċipju “L-
Ewwel Aħseb fiż-Żgħir”. B'mod 
partikulari, l-installazzjoni ta' unitajiet ta' 
mikroġenerazzjoni f'binjiet individwali 
għandha tkun iffaċilitata.

Or. en
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Emenda 267
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(27) Il-parti l-kbira tan-negozji tal-UE 
huma impriżi żgħar u ta’ daqs medju 
(SMEs). Huma jirrappreżentaw potenzjal 
enormi ta’ ffrankar tal-enerġija għall-UE. 
Sabiex ikunu mgħejjuna jadottaw miżuri 
għall-effiċjenza enerġetika, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu qafas favorevoli 
bil-għan li l-SMEs ikunu pprovduti 
b’assistenza teknika u b’informazzjoni 
mmirata. Idealment, l-SMEs għandhom 
ikunu meħtieġa jwettqu miżuri ta' 
effiċjenza enerġetika u ta' ffrankar 
enerġetiku, sabiex jinħolqu impjiegi 
ġodda f'dawn l-impriżi, jew tal-anqas biex 
jinżammu dawk eżistenti.

Or. de

Emenda 268
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 269
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 270
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 
industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis) tinkludi l-effiċjenza fl-
enerġija fost il-kriterji sabiex ikunu 
ddeterminati l-Aħjar Tekniki Disponibbli li 
għandhom iservu ta’ referenza sabiex jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-permessi 
għall-installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu 
tagħha, inklużi l-installazzjonijiet ta’ 

(28) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 
industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis) tinkludi l-effiċjenza fl-
enerġija fost il-kriterji sabiex ikunu 
ddeterminati l-Aħjar Tekniki Disponibbli li 
għandhom iservu ta’ referenza sabiex jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-permessi 
għall-installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu 
tagħha, inklużi l-installazzjonijiet ta’ 
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kombustjoni b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar. Madankollu, 
dik id-Direttiva tagħti lill-Istati Membri l-
għażla li ma jimponux rekwiżiti relatati 
mal-effiċjenza fl-enerġija fuq unitajiet ta’ 
kombustjoni jew unitajiet oħrajn li 
jemettu d-dijossidu tal-karbonju fis-sit, 
għall-attivitajiet elenkati fl-Anness I
għad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità. Sabiex 
ikun żgurat li jinkiseb titjib sinifikanti fl-
effiċjenza enerġetika fl-installazzjonijiet 
ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana, 
il-livelli effettivi tal-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġu mmonitorjati u 
pparagunati mal-livelli rilevanti tal-
effiċjenza enerġetika assoċjati mal-
applikazzjoni tal-Aħjar Tekniki 
Disponibli. Il-Kummissjoni għandha 
tipparaguna l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika u tikkunsidra li tipproponi 
miżuri addizzjonali jekk jeżistu 
diskrepanzi sinifikanti bejn il-livelli 
effettivi tal-effiċjenza enerġetika u l-livelli 
assoċjati mal-applikazzjoni tal-Aħjar 
Tekniki Disponibbli. L-informazzjoni 
miġbura dwar il-valuri effettivi tal-
effiċjenza enerġetika għandha tintuża 
wkoll sabiex ikunu eżaminati l-valuri 
armonizzati ta’ referenza għall-effiċjenza 
għal produzzjoni separata ta’ elettriċità 
[elettriku] u ta’ sħana stabbiliti fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni [2007/74/KE] 
tal-21 ta’ Diċembru 2006.

kombustjoni b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar.

Or. en

Emenda 271
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 
industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis) tinkludi l-effiċjenza fl-
enerġija fost il-kriterji sabiex ikunu 
ddeterminati l-Aħjar Tekniki Disponibbli li 
għandhom iservu ta’ referenza sabiex jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-permessi 
għall-installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu 
tagħha, inklużi l-installazzjonijiet ta’ 
kombustjoni b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar. Madankollu, 
dik id-Direttiva tagħti lill-Istati Membri l-
għażla li ma jimponux rekwiżiti relatati 
mal-effiċjenza fl-enerġija fuq unitajiet ta’ 
kombustjoni jew unitajiet oħrajn li jemettu 
d-dijossidu tal-karbonju fis-sit, għall-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità. Sabiex 
ikun żgurat li jinkiseb titjib sinifikanti fl-
effiċjenza enerġetika fl-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana, il-
livelli effettivi tal-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġu mmonitorjati u pparagunati 
mal-livelli rilevanti tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
Aħjar Tekniki Disponibli. Il-Kummissjoni 
għandha tipparaguna l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika u tikkunsidra li tipproponi 
miżuri addizzjonali jekk jeżistu 
diskrepanzi sinifikanti bejn il-livelli 
effettivi tal-effiċjenza enerġetika u l-livelli 
assoċjati mal-applikazzjoni tal-Aħjar 
Tekniki Disponibbli. L-informazzjoni 
miġbura dwar il-valuri effettivi tal-
effiċjenza enerġetika għandha tintuża 
wkoll sabiex ikunu eżaminati l-valuri 
armonizzati ta’ referenza għall-effiċjenza 
għal produzzjoni separata ta’ elettriċità 
[elettriku] u ta’ sħana stabbiliti fid-

(28) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 
industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis) tinkludi l-effiċjenza fl-
enerġija fost il-kriterji sabiex ikunu 
ddeterminati l-Aħjar Tekniki Disponibbli li 
għandhom iservu ta’ referenza sabiex jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-permessi 
għall-installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu 
tagħha, inklużi l-installazzjonijiet ta’ 
kombustjoni b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar. Madankollu, 
dik id-Direttiva tagħti lill-Istati Membri l-
għażla li ma jimponux rekwiżiti relatati 
mal-effiċjenza fl-enerġija fuq unitajiet ta’ 
kombustjoni jew unitajiet oħrajn li jemettu 
d-dijossidu tal-karbonju fis-sit, għall-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità. Sabiex 
ikun żgurat li jinkiseb titjib sinifikanti fl-
effiċjenza enerġetika fl-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana, il-
livelli effettivi tal-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġu mmonitorjati u pparagunati 
mal-livelli rilevanti tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
Aħjar Tekniki Disponibli. Il-Kummissjoni 
għandha tipparaguna l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika u tippubblika r-riżultati, filwaqt 
li tiżgura l-protezzjoni ta' dejta 
kunfidenzjali, jekk ikunu jeżistu 
diskrepanzi sinifikanti bejn il-livelli 
effettivi tal-effiċjenza enerġetika u l-livelli 
assoċjati mal-applikazzjoni tal-Aħjar 
Tekniki Disponibbli. F'dak il-każ, il-
Kummissjoni, f'kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u l-operaturi, għandha ssib 
soluzzjonijiet sabiex iżżid l-effiċjenza 
enerġetika mingħajr ma tipperikola l-
kompetizzjoni.
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Deċiżjoni tal-Kummissjoni [2007/74/KE] 
tal-21 ta’ Diċembru 2006.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjonijiet fid-Direttiva ETS huma ġustifikabbli għall-aħħar u għandhom jinżammu – u 
fuq kollox m'għandhomx jiġu mxejna minn xi direttiva oħra. L-aktar importanti mhuwiex li 
jiddaħħlu aktar obbligi legali iżda li jinsabu soluzzjonijiet biex tiġi ggarantita l-kontinwità 
tal-kompetittività tal-industrija Ewropea. F'dan ir-rigward, hija partikolarment l-industrija 
petrokimika li hija f'riskju.

Emenda 272
Edit Herczog

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(28) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 
industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis) tinkludi l-effiċjenza fl-
enerġija fost il-kriterji sabiex ikunu 
ddeterminati l-Aħjar Tekniki Disponibbli li 
għandhom iservu ta’ referenza sabiex jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-permessi 
għall-installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu 
tagħha, inklużi l-installazzjonijiet ta’ 
kombustjoni b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar. Madankollu, 
dik id-Direttiva tagħti lill-Istati Membri l-
għażla li ma jimponux rekwiżiti relatati 
mal-effiċjenza fl-enerġija fuq unitajiet ta’ 
kombustjoni jew unitajiet oħrajn li jemettu 
d-dijossidu tal-karbonju fis-sit, għall-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità. Sabiex 
ikun żgurat li jinkiseb titjib sinifikanti fl-
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effiċjenza enerġetika fl-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana, il-
livelli effettivi tal-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġu mmonitorjati u pparagunati 
mal-livelli rilevanti tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
Aħjar Tekniki Disponibli. Il-Kummissjoni 
għandha tipparaguna l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika u tikkunsidra li tipproponi 
miżuri addizzjonali jekk jeżistu diskrepanzi 
sinifikanti bejn il-livelli effettivi tal-
effiċjenza enerġetika u l-livelli assoċjati 
mal-applikazzjoni tal-Aħjar Tekniki 
Disponibbli. L-informazzjoni miġbura 
dwar il-valuri effettivi tal-effiċjenza 
enerġetika għandha tintuża wkoll sabiex 
ikunu eżaminati l-valuri armonizzati ta’ 
referenza għall-effiċjenza għal produzzjoni
separata ta’ elettriċità [elettriku] u ta’ 
sħana stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni [2007/74/KE] tal-21 ta’ 
Diċembru 2006.

effiċjenza enerġetika fl-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana, il-
livelli effettivi tal-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġu mmonitorjati u pparagunati 
mal-livelli rilevanti tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
Aħjar Tekniki Disponibli. Il-Kummissjoni 
għandha tipparaguna l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika u tikkunsidra li tipproponi 
miżuri addizzjonali jekk ikunu jeżistu 
diskrepanzi sinifikanti bejn il-livelli 
effettivi tal-effiċjenza enerġetika u l-livelli 
assoċjati mal-applikazzjoni tal-Aħjar 
Tekniki Disponibbli. L-informazzjoni 
miġbura dwar il-valuri effettivi tal-
effiċjenza enerġetika għandha tintuża 
wkoll sabiex ikunu eżaminati l-valuri 
armonizzati ta’ referenza għall-effiċjenza 
għall-produzzjoni separata ta’ elettriku u 
ta’ sħana stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni [2007/74/KE] tal-21 ta’ 
Diċembru 2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries. The draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. The decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Nota

Fl-oriġinali tal-verżjoni Maltija, it-test li f'din l-emenda qiegħed jiġi emendat u mneħħi kien 
nieqes, u għaldaqstant din l-emenda politika fit-test ma tistax tintwera.

Emenda 273
Gaston Franco
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Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 
industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis) tinkludi l-effiċjenza fl-
enerġija fost il-kriterji sabiex ikunu 
ddeterminati l-Aħjar Tekniki Disponibbli li 
għandhom iservu ta’ referenza sabiex jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-permessi 
għall-installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu 
tagħha, inklużi l-installazzjonijiet ta’ 
kombustjoni b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar. Madankollu, 
dik id-Direttiva tagħti lill-Istati Membri l-
għażla li ma jimponux rekwiżiti relatati 
mal-effiċjenza fl-enerġija fuq unitajiet ta’ 
kombustjoni jew unitajiet oħrajn li jemettu 
d-dijossidu tal-karbonju fis-sit, għall-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità. Sabiex 
ikun żgurat li jinkiseb titjib sinifikanti fl-
effiċjenza enerġetika fl-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana, il-
livelli effettivi tal-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġu mmonitorjati u pparagunati 
mal-livelli rilevanti tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
Aħjar Tekniki Disponibli. Il-Kummissjoni 
għandha tipparaguna l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika u tikkunsidra li tipproponi 
miżuri addizzjonali jekk jeżistu diskrepanzi 
sinifikanti bejn il-livelli effettivi tal-
effiċjenza enerġetika u l-livelli assoċjati 
mal-applikazzjoni tal-Aħjar Tekniki 
Disponibbli. L-informazzjoni miġbura 
dwar il-valuri effettivi tal-effiċjenza 
enerġetika għandha tintuża wkoll sabiex 
ikunu eżaminati l-valuri armonizzati ta’ 

(28) Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 
industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrati tat-tniġġis) tinkludi l-effiċjenza fl-
enerġija fost il-kriterji sabiex ikunu 
ddeterminati l-Aħjar Tekniki Disponibbli li 
għandhom iservu ta’ referenza sabiex jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-permessi 
għall-installazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu 
tagħha, inklużi l-installazzjonijiet ta’ 
kombustjoni b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar. Madankollu, 
dik id-Direttiva tagħti lill-Istati Membri l-
għażla li ma jimponux rekwiżiti relatati 
mal-effiċjenza fl-enerġija fuq unitajiet ta’ 
kombustjoni jew unitajiet oħrajn li jemettu 
d-dijossidu tal-karbonju fis-sit, għall-
attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra ġewwa l-Komunità. Sabiex 
ikun żgurat li jinkiseb titjib sinifikanti fl-
effiċjenza enerġetika fl-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana u fir-
raffineriji taż-żejt u tal-gass, il-livelli 
effettivi tal-effiċjenza enerġetika 
għandhom jiġu mmonitorjati u pparagunati 
mal-livelli rilevanti tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
Aħjar Tekniki Disponibli. Il-Kummissjoni 
għandha tipparaguna l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika u tikkunsidra li tipproponi 
miżuri addizzjonali fil-qafas tad-Direttiva 
2010/75/KE jekk jeżistu diskrepanzi 
sinifikanti bejn il-livelli effettivi tal-
effiċjenza enerġetika u l-livelli assoċjati 
mal-applikazzjoni tal-Aħjar Tekniki 
Disponibbli. L-informazzjoni miġbura 
dwar il-valuri effettivi tal-effiċjenza 
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referenza għall-effiċjenza għal produzzjoni
separata ta’ elettriċità [elettriku] u ta’ 
sħana stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni [2007/74/KE] tal-21 ta’ 
Diċembru 2006.

enerġetika għandha tintuża wkoll sabiex 
ikunu eżaminati l-valuri armonizzati ta’ 
referenza għall-effiċjenza għall-
produzzjoni separata ta’ elettriku u ta’ 
sħana stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni [2007/74/KE] tal-21 ta’ 
Diċembru 2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali (2010/75/KE) (IED) diġà tipprevedi qafas 
sabiex l-operaturi tal-enerġija jinvestu f'installazzjonijiet effiċjenti tal-enerġija abbażi tal-
aħjar tekniki disponibbli. Għalhekk m'hemm l-eba ħtieġa ta' regolamentazzjoni ġdida bħat-
twaqqif ta' standards ġodda tal-effiċjenza u tabilħaqq jista' jirriżulta li jkun hemm trikkib fuq 
id-dispożizzjonijiet tal-IED.

Emenda 274
Edit Herczog

Proposta għal direttiva
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28 a) Kull miżura f'din id-Direttiva li 
tkun tapplika għall-industriji intensivi fl-
użu tal-enerġija u li jkunu rikonoxxuti 
bħala f'riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni 
tal-karbonju skont l-ETS, għandha tqis il-
kompetittività ta' dawn l-industriji u, 
għaldaqstant, għandha tkun kosteffettiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prezz għoli tal-enerġija, imbuttat ulterjorment mill-ETS, huwa l-ixprun ewlieni għal titjib 
fl-effiċjenza tal-enerġija u għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-industriji esposti għall-
kompetizzjoni internazzjonali.

Emenda 275
Herbert Reul
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Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu, fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji, regoli li jikkontrollaw is-
sostenn u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-
konnessjonijiet mal-grilja u tat-tisħiħ tal-
grilja kif ukoll għall-adattamenti tekniċi 
meħtieġa għall-integrazzjoni tal-produtturi 
l-ġodda tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
b'kunsiderazzjoni għal-linji gwida u l-
kodiċijiet żviluppati skont ir-Regolament 
(KE) [Nru] 714/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Lulju 2009 dwar kondizzjonijiet għall-
aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-
fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 u r-
Regolament (KE) [Nru] 715/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-
aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni tal-
gass naturali u li jħassar ir-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005. Il-produtturi tal-
elettriku ġġenerat minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja għandhom jitħallew 
joħorġu sejħa għall-offerti għax-xogħol tal-
konnessjoni. L-aċċess għas-sistema tal-
grilja għal elettriku prodott minn
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
speċjalment għal unitajiet ta’ skala żgħira u 
ta’ mikrokoġenerazzjoni, għandu jkun 
iffaċilitat.

(29) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu, fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji, regoli li jikkontrollaw is-
sostenn u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-
konnessjonijiet man-netwerk u tat-tisħiħ 
tan-netwerk kif ukoll għall-adattamenti 
tekniċi meħtieġa għall-integrazzjoni tal-
produtturi l-ġodda tal-elettriku prodott 
minn koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
b'kunsiderazzjoni għal-linji gwida u l-
kodiċijiet żviluppati skont ir-Regolament 
(KE) [Nru] 714/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Lulju 2009 dwar kondizzjonijiet għall-
aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-
fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 u r-
Regolament (KE) [Nru] 715/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-
aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni tal-
gass naturali u li jħassar ir-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005. Il-produtturi tal-
elettriku ġġenerat minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja għandhom jitħallew 
joħorġu sejħa għall-offerti għax-xogħol tal-
konnessjoni. L-aċċess għan-netwerk għal 
elettriku prodott minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja, speċjalment għal 
unitajiet ta’ skala żgħira u ta’ 
mikrokoġenerazzjoni, għandu jkun 
iffaċilitat. B'mod partikulari, jeħtieġ li jiġi 
żgurat li dan l-elettriku jkollu aċċess 
prijoritarju fuq l-elettriku prodott minn 
sorsi li jiġġeddu, peress li inkella ma 
tkunx tista' tiġi ggarantita l-effiċjenza 
għolja tal-produzzjoni tal-elettriku 
flimkien mat-tisħin u t-tkessiħ.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Żieda kostanti fil-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi li jiġġeddu twassal fi ftit snin biss għal 
kunflitt bejn l-enerġija mill-impjanti CHP u l-enerġija mill-installazzjonijiet tal-enerġija li 
tiġġedded, jekk ma jkunx hemm regoli ċari dwar preċedenza. Peress li l-impjanti CHP 
jipproduċu żewġ prodotti f'daqqa, il-koġenerazzjoni għandha tingħata preċedenza biex tiġi 
evitata l-ispiża ta' sistemi ta' ħażna ta' sħana u ta' kesħa. Il-bini ta' sistemi ta' ħażna tal-
elettriku diġà se jwassal għal spejjeż żejda kunsiderevoli fid-deċennji li ġejjin.

Emenda 276
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu, fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji, regoli li jikkontrollaw is-
sostenn u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-
konnessjonijiet mal-grilja u tat-tisħiħ tal-
grilja kif ukoll għall-adattamenti tekniċi 
meħtieġa għall-integrazzjoni tal-produtturi 
l-ġodda tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
b'kunsiderazzjoni għal-linji gwida u l-
kodiċijiet żviluppati skont ir-Regolament 
(KE) [Nru] 714/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Lulju 2009 dwar kondizzjonijiet għall-
aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-
fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 u r-
Regolament (KE) [Nru] 715/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-
aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni tal-
gass naturali u li jħassar ir-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005. Il-produtturi tal-
elettriku ġġenerat minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja għandhom jitħallew 
joħorġu sejħa għall-offerti għax-xogħol 
tal-konnessjoni. L-aċċess għas-sistema tal-
grilja għal elettriku prodott minn 

(29) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu, fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji, regoli li jikkontrollaw is-
sostenn u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-
konnessjonijiet man-netwerk u tat-tisħiħ 
tan-netwerk kif ukoll għall-adattamenti 
tekniċi meħtieġa għall-integrazzjoni tal-
produtturi l-ġodda tal-elettriku prodott 
minn koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
b'kunsiderazzjoni għal-linji gwida u l-
kodiċijiet żviluppati skont ir-Regolament 
(KE) [Nru] 714/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Lulju 2009 dwar kondizzjonijiet għall-
aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-
fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 u r-
Regolament (KE) [Nru] 715/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-
aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni tal-
gass naturali u li jħassar ir-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005. L-aċċess għan-
netwerk għal elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
speċjalment għal unitajiet ta’ skala żgħira u 
ta’ mikrokoġenerazzjoni, għandu jkun 
iffaċilitat.
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koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
speċjalment għal unitajiet ta’ skala żgħira u 
ta’ mikrokoġenerazzjoni, għandu jkun 
iffaċilitat.

Or. en

Emenda 277
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu, fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji, regoli li jikkontrollaw is-
sostenn u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-
konnessjonijiet mal-grilja u tat-tisħiħ tal-
grilja kif ukoll għall-adattamenti tekniċi 
meħtieġa għall-integrazzjoni tal-produtturi 
l-ġodda tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
b'kunsiderazzjoni għal-linji gwida u l-
kodiċijiet żviluppati skont ir-Regolament 
(KE) [Nru] 714/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Lulju 2009 dwar kondizzjonijiet għall-
aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-
fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 u r-
Regolament (KE) [Nru] 715/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-
aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni tal-
gass naturali u li jħassar ir-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005. Il-produtturi tal-
elettriku ġġenerat minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja għandhom jitħallew 
joħorġu sejħa għall-offerti għax-xogħol tal-
konnessjoni. L-aċċess għas-sistema tal-
grilja għal elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
speċjalment għal unitajiet ta’ skala żgħira u 

(29) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu, fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji, regoli li jikkontrollaw is-
sostenn u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-
konnessjonijiet man-netwerk u tat-tisħiħ 
tan-netwerk kif ukoll għall-adattamenti 
tekniċi meħtieġa għall-integrazzjoni tal-
produtturi l-ġodda tal-elettriku prodott 
minn koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
b'kunsiderazzjoni għal-linji gwida u l-
kodiċijiet żviluppati skont ir-Regolament 
(KE) [Nru] 714/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Lulju 2009 dwar kondizzjonijiet għall-
aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-
fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 u r-
Regolament (KE) [Nru] 715/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-
aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni tal-
gass naturali u li jħassar ir-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005. Għandu jiġi żgurat li 
l-ispejjeż jinqasmu b'mod ġust bejn l-
atturi involuti. Il-produtturi tal-elettriku 
ġġenerat minn koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja għandhom jitħallew joħorġu sejħa 
għall-offerti għax-xogħol tal-konnessjoni. 
L-aċċess għan-netwerk għal elettriku 
prodott minn koġenerazzjoni b’effiċjenza 
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ta’ mikrokoġenerazzjoni, għandu jkun 
iffaċilitat.

għolja, speċjalment għal unitajiet ta’ skala 
żgħira u ta’ mikrokoġenerazzjoni, għandu 
jkun iffaċilitat.

Or. en

Emenda 278
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29 a) B'konformità mad-Direttivi (KE) 
2009/72 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 u (KE) 
2009/73 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009, l-operaturi 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni huma 
responsabbli għall-effiċjenza enerġetika 
waqt li joperaw is-sistema ta' 
distribuzzjoni, iwettqu manutenzjoni 
fuqha, jew jiżviluppawha. Din ir-
responsabilità għandha tinvolvi biċ-ċar l-
iżvilupp attiv tal-effiċjenza enerġetika 
għall-konsumaturi mqabbda man-netwerk 
u għall-konsumaturi ġodda potenzjali, u 
kull azzjoni indiretta meħtieġa li tista' 
tiffaċilita din il-promozzjoni, bħall-
investimenti fil-programmi tar-R&Ż li 
jikkonċernaw l-effiċjenza enerġetika, l-
impenn mal-awtoritajiet lokali jew it-
taħriġ għall-komunitajiet lokali tan-
negozju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-operaturi tas-sistemi tad-distribuzzjoni għandu jkun enfasizzat skont l-Artikolu 12.

Emenda 279
Herbert Reul
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Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jeżistu differenzi kbar fir-rati tal-qgħad fl-UE.  Il-ħaddiema bi kwalifiki għolja, b'mod 
partikulari, jistgħu jibbenefikaw minn suq tax-xogħol ferm usa' kieku jkollhom l-ħiliet 
lingwistiċi meħtieġa.

Emenda 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Għandu jkun disponibbli għadd 
suffiċjenti ta’ professjonisti affidabbli li 
jkunu kompetenti fil-qasam tal-effiċjenza 
fl-enerġija sabiex tkun żgurata l-

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

żgurata l-implimentazzjoni effettiva u 
f’waqtha ta’ din id-Direttiva, pereżempju 
fir-rigward tal-konformità mar-rekwiżiti 
dwar l-audits tal-enerġija u l-
implimentazzjoni tal-iskemi tal-obbligi tal-
effiċjenza enerġetika. Għaldaqstant, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu skemi ta’ 
ċertifikazzjoni għall-fornituri tas-servizzi 
ta’ enerġija, għall-audits tal-enerġija u għal 
miżuri oħrajn għat-titjib tal-effiċjenza 
enerġetika.

Or. fi

Emenda 281
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Jeħtieġ li jitkompla l-iżvilupp tas-suq 
għas-servizzi ta’ enerġija sabiex tkun 
żgurata d-disponibbiltà kemm tad-domanda 
kif ukoll tal-provvista tas-servizzi ta’ 
enerġija. It-trasparenza, pereżempju, 
permezz ta’ listi ta’ fornituri ta’ servizzi ta’ 
enerġija, tista’ tikkontribwixxi għal dan. Il-
kuntratti mudell u l-linji gwida, b’mod 
partikolari għall-kuntratti għall-
prestazzjoni tal-enerġija, jistgħu wkoll 
jgħinu sabiex jingħata stimolu lid-
domanda. L-istess bħal f’forom oħrajn ta’ 
arranġamenti ta’ finanzjament ma’ partijiet 
terzi, f’kuntratt għall-prestazzjoni tal-
enerġija, il-benefiċjarju tas-servizz ta’ 
enerġija għandu jevita l-ispejjeż ta’ 
investiment billi juża parti mill-valur 
finanzjarju tal-iffrankar tal-enerġija biex 
iħallas lura l-investiment li tkun għamlet 
totalment jew parzjalment parti terza.

(31) Jeħtieġ li jitkompla l-iżvilupp tas-suq 
għas-servizzi ta’ enerġija sabiex tkun 
żgurata d-disponibbiltà kemm tad-domanda 
kif ukoll tal-provvista tas-servizzi ta’ 
enerġija. It-trasparenza, pereżempju, 
permezz ta’ listi ta’ fornituri ta’ servizzi ta’ 
enerġija, tista’ tikkontribwixxi għal dan.  
Il-kuntratti mudell u l-linji gwida, b’mod 
partikolari għall-kuntratti għall-
prestazzjoni tal-enerġija, jistgħu wkoll 
jgħinu sabiex jingħata stimolu lid-
domanda. L-istess bħal f’forom oħrajn ta’ 
arranġamenti ta’ finanzjament ma’ partijiet 
terzi, f’kuntratt għall-prestazzjoni tal-
enerġija, il-benefiċjarju tas-servizz ta’ 
enerġija jevita l-ispejjeż ta’ investiment 
billi juża parti mill-valur finanzjarju tal-
iffrankar tal-enerġija biex iħallas lura l-
investiment li tkun għamlet totalment jew 
parzjalment parti terza. Fl-istess waqt, 
madankollu, jeħtieġ li jiġi żgurat li ma 
jiġux offruti biss miżuri li jiggarantixxu 
profitt fi żmien qasir iżda taħlita ta' miżuri 
differenti li jiżguraw li malajr ikun hemm 
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interventi aktar impenjattivi u li, 
għaldaqstant, jiswew aktar flus.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri tas-servizzi tal-enerġija jippreferu miżuri li joffru profitt rapidu. Madankollu, jekk 
verament irridu niksbu tnaqqis reali fil-konsum tal-enerġija fis-settur tal-bini sal-2050, 
jeħtieġ li jiġu indirizzati malajr miżuri li jiswew aktar flus. Kombinazzjoni ta' dawn iż-żewġ 
tipi ta' miżuri biss, jiġifieri taħlita ta' miżuri li tagħti profitt fuq 10 jew 20 sena, twassal għal 
suċċess dejjiemi.

Emenda 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Jeħtieġ li jitkompla l-iżvilupp tas-suq 
għas-servizzi ta’ enerġija sabiex tkun 
żgurata d-disponibbiltà kemm tad-domanda 
kif ukoll tal-provvista tas-servizzi ta’ 
enerġija. It-trasparenza, pereżempju, 
permezz ta’ listi ta’ fornituri ta’ servizzi ta’ 
enerġija, tista’ tikkontribwixxi għal dan. Il-
kuntratti mudell u l-linji gwida, b’mod 
partikolari għall-kuntratti għall-
prestazzjoni tal-enerġija, jistgħu wkoll 
jgħinu sabiex jingħata stimolu lid-
domanda. L-istess bħal f’forom oħrajn ta’ 
arranġamenti ta’ finanzjament ma’ partijiet 
terzi, f’kuntratt għall-prestazzjoni tal-
enerġija, il-benefiċjarju tas-servizz ta’ 
enerġija għandu jevita l-ispejjeż ta’ 
investiment billi juża parti mill-valur 
finanzjarju tal-iffrankar tal-enerġija biex 
iħallas lura l-investiment li tkun għamlet 
totalment jew parzjalment parti terza.

(31) Kuntratt għall-prestazzjoni tal-
enerġija (EPC) huwa magħmul minn 
varjetà wiesgħa ta' mekkaniżmi li joffru 
opportunitajiet biex jintużaw teknoloġiji u 
soluzzjonijiet aktar effiċjenti mil-lat 
enerġetiku. Jeħtieġ li jitkompla l-iżvilupp 
tas-suq għas-servizzi ta’ enerġija sabiex 
tkun żgurata d-disponibbiltà kemm tad-
domanda għas-servizzi ta' enerġija kif 
ukoll tal-provvista tagħhom b'mod miftuħ 
u trasparenti. It-trasparenza, pereżempju, 
permezz ta’ listi ta’ fornituri ta’ servizzi ta’ 
enerġija, tista’ tikkontribwixxi għal dan. Il-
kuntratti mudell u l-linji gwida, b’mod 
partikolari għall-kuntratti għall-
prestazzjoni tal-enerġija, jistgħu wkoll 
jgħinu sabiex jingħata stimolu lid-
domanda. L-istess bħal f’forom oħrajn ta’ 
arranġamenti ta’ finanzjament ma’ partijiet 
terzi, f’kuntratt għall-prestazzjoni tal-
enerġija, il-benefiċjarju tas-servizz ta’ 
enerġija jevita l-ispejjeż ta’ investiment 
billi juża parti mill-valur finanzjarju tal-
iffrankar tal-enerġija biex iħallas lura l-



AM\882687MT.doc 37/111 PE475.874v01-00

MT

investiment li tkun għamlet totalment jew 
parzjalment parti terza. Is-suq tal-kuntratti 
għall-prestazzjoni tal-enerġija m'għandux 
ikun diskriminatorju lejn xi fornitur tas-
servizzi tal-enerġija.

Or. en

Emenda 283
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Jeħtieġ li jitkompla l-iżvilupp tas-suq 
għas-servizzi ta’ enerġija sabiex tkun 
żgurata d-disponibbiltà kemm tad-domanda 
kif ukoll tal-provvista tas-servizzi ta’ 
enerġija. It-trasparenza, pereżempju, 
permezz ta’ listi ta’ fornituri ta’ servizzi ta’ 
enerġija, tista’ tikkontribwixxi għal dan. Il-
kuntratti mudell u l-linji gwida, b’mod 
partikolari għall-kuntratti għall-
prestazzjoni tal-enerġija, jistgħu wkoll 
jgħinu sabiex jingħata stimolu lid-
domanda. L-istess bħal f’forom oħrajn ta’ 
arranġamenti ta’ finanzjament ma’ partijiet 
terzi, f’kuntratt għall-prestazzjoni tal-
enerġija, il-benefiċjarju tas-servizz ta’ 
enerġija għandu jevita l-ispejjeż ta’ 
investiment billi juża parti mill-valur 
finanzjarju tal-iffrankar tal-enerġija biex 
iħallas lura l-investiment li tkun għamlet 
totalment jew parzjalment parti terza.

(31) Jeħtieġ li jitkompla l-iżvilupp tas-suq 
għas-servizzi ta’ enerġija sabiex tkun 
żgurata d-disponibbiltà kemm tad-domanda 
għas-servizzi ta' enerġija kif ukoll tal-
provvista tagħhom b'mod trasparenti u 
miftuħ. It-trasparenza, pereżempju, 
permezz ta’ listi ta’ fornituri ta’ servizzi ta’ 
enerġija, tista’ tikkontribwixxi għal dan. Il-
kuntratti mudell u l-linji gwida, b’mod 
partikolari għall-kuntratti għall-
prestazzjoni tal-enerġija, jistgħu wkoll 
jgħinu sabiex jingħata stimolu lid-
domanda. L-istess bħal f’forom oħrajn ta’ 
arranġamenti ta’ finanzjament ma’ partijiet 
terzi, f’kuntratt għall-prestazzjoni tal-
enerġija, il-benefiċjarju tas-servizz ta’ 
enerġija jevita l-ispejjeż ta’ investiment 
billi juża parti mill-valur finanzjarju tal-
iffrankar tal-enerġija biex iħallas lura l-
investiment li tkun għamlet totalment jew 
parzjalment parti terza.

Or. ro

Emenda 284
Ioan Enciu



PE475.874v01-00 38/111 AM\882687MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Hemm ħtieġa li jiġu identifikati u 
mneħħija l-ostakli regolatorji u mhux 
regolatorji għall-użu tal-ikkuntrattar għall-
prestazzjoni tal-enerġija u ta’ arranġamenti 
ta’ finanzjament ma’ partijiet terzi għall-
iffrankar tal-enerġija oħrajn. Dawn 
jinkludu regoli u prattiki tal-kontabbiltà li 
ma jippermettux li l-investimenti kapitali u 
l-iffrankar finanzjarju annwali li jirriżulta 
minn miżuri għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika jkunu riflessi b’mod adegwat 
fil-kontabbiltà għall-perjodu ta’ żmien 
kollu tal-investiment. L-ostakli għar-
rinnovazzjoni tal-istokk tal-bini eżistenti 
bbażati fuq qsim tal-inċentivi bejn l-atturi 
differenti kkonċernati, għandhom ukoll 
ikunu indirizzati fuq il-livell nazzjonali.

(32) Hemm ħtieġa li jiġu identifikati u 
mneħħija l-ostakli regolatorji, 
amministrattivi u mhux regolatorji għall-
użu tal-ikkuntrattar għall-prestazzjoni tal-
enerġija u ta’ arranġamenti ta’ 
finanzjament ma’ partijiet terzi għall-
iffrankar tal-enerġija oħrajn. Dawn 
jinkludu regoli u prattiki tal-kontabbiltà li 
ma jippermettux li l-investimenti kapitali u 
l-iffrankar finanzjarju annwali li jirriżulta 
minn miżuri għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika jkunu riflessi b’mod adegwat 
fil-kontabbiltà għall-perjodu ta’ żmien 
kollu tal-investiment. L-ostakli għar-
rinnovazzjoni tal-istokk tal-bini eżistenti 
bbażati kemm fuq qsim tal-inċentivi bejn l-
atturi differenti kkonċernati kif ukoll fuq l-
aċċess għal mezzi differenti ta' 
finanzjament, għandhom ukoll ikunu 
indirizzati fuq il-livell nazzjonali.

Or. ro

Emenda 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
ikunu inkoraġġiti jagħmlu użu sħiħ mill-
Fondi Strutturali u mill-Fond ta’ Koeżjoni 
sabiex jagħtu lok għal investimenti 
f’miżuri għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika. L-investiment fl-effiċjenza 
enerġetika għandu l-potenzjal li jagħti 
kontribut għat-tkabbir ekonomiku, għall-
impjiegi, għall-innovazzjoni u għat-tnaqqis 
tal-faqar tal-fjuwil fid-djar, u b’hekk 

(33) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
ikunu inkoraġġiti jagħmlu użu sħiħ mill-
fondi Ewropej differenti disponibbli, 
bħall-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ 
Koeżjoni, iżda wkoll il-fondi ġodda u 
innovattivi bħall-Fond Elena u l-Fond 
Ewropew tal-Effiċjenza Enerġetika sabiex 
jagħtu lok għal investimenti f’miżuri għal 
titjib tal-effiċjenza enerġetika. L-
investiment fl-effiċjenza enerġetika għandu 
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għandu kontribut pożittiv għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. L-oqsma 
potenzjali għal finanzjament jinkludu l-
miżuri għall-effiċjenza enerġetika fil-bini u 
fl-akkomodazzjoni pubbliċi, u li jkunu 
pprovduti ħiliet ġodda sabiex ikunu 
promossi l-impjiegi fis-settur tal-effiċjenza 
enerġetika.

l-potenzjal li jagħti kontribut għat-tkabbir 
ekonomiku, għall-impjiegi, għall-
innovazzjoni u għat-tnaqqis tal-faqar 
enerġetiku fid-djar, u b’hekk għandu 
kontribut pożittiv għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. L-oqsma 
potenzjali għal finanzjament jinkludu l-
miżuri għall-effiċjenza enerġetika fil-bini u 
fl-akkomodazzjoni pubbliċi, u li jkunu 
pprovduti ħiliet ġodda sabiex ikunu 
promossi l-impjiegi fis-settur tal-effiċjenza 
enerġetika.

Or. en

Emenda 286
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
ikunu inkoraġġiti jagħmlu użu sħiħ mill-
Fondi Strutturali u mill-Fond ta’ Koeżjoni 
sabiex jagħtu lok għal investimenti 
f’miżuri għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika. L-investiment fl-effiċjenza 
enerġetika għandu l-potenzjal li jagħti 
kontribut għat-tkabbir ekonomiku, għall-
impjiegi, għall-innovazzjoni u għat-tnaqqis 
tal-faqar tal-fjuwil fid-djar, u b’hekk 
għandu kontribut pożittiv għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. L-oqsma 
potenzjali għal finanzjament jinkludu l-
miżuri għall-effiċjenza enerġetika fil-bini u 
fl-akkomodazzjoni pubbliċi, u li jkunu 
pprovduti ħiliet ġodda sabiex ikunu 
promossi l-impjiegi fis-settur tal-effiċjenza 
enerġetika.

(33) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
ikunu inkoraġġiti jagħmlu użu sħiħ mill-
Fondi Strutturali u mill-Fond ta’ Koeżjoni 
sabiex jagħtu lok għal investimenti 
f’miżuri għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika. L-investiment fl-effiċjenza 
enerġetika għandu l-potenzjal li jagħti 
kontribut għat-tkabbir ekonomiku, għall-
impjiegi, għall-innovazzjoni u għat-tnaqqis 
tal-faqar enerġetiku fid-djar, u b’hekk 
għandu kontribut pożittiv għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. L-oqsma 
potenzjali għal finanzjament jinkludu l-
miżuri għall-effiċjenza enerġetika fil-bini u 
fl-akkomodazzjoni pubbliċi, il-
promozzjoni tal-bini ta' binjiet b'konsum 
ta' enerġija kważi żero sa mhux aktar tard 
mill-aħħar tal-2020, u li jkunu pprovduti 
ħiliet ġodda sabiex ikunu promossi l-
impjiegi fis-settur tal-effiċjenza enerġetika.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar il-prestazzjoni enerġetika tal-bini tipprevedi li l-kostruzzjoni ta' bini li ma 
jkunx b'konsum ta' enerġija kważi żero ma tkunx ipprojbita qabel l-1 ta' Jannar 2021.
Madankollu, jidher xieraq għall-aħħar li jinħolqu inċentivi għall-kostruzzjoni ta' binjiet bħal 
dawn f'dan l-istadju, għalkemm din il-promozzjoni għandha tintemm ladarba tiġi pprojbita l-
kostruzzjoni ta' kwalunkwe tip ta' bini ieħor.

Emenda 287
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
ikunu inkoraġġiti jagħmlu użu sħiħ mill-
Fondi Strutturali u mill-Fond ta’ Koeżjoni 
sabiex jagħtu lok għal investimenti 
f’miżuri għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika. L-investiment fl-effiċjenza 
enerġetika għandu l-potenzjal li jagħti 
kontribut għat-tkabbir ekonomiku, għall-
impjiegi, għall-innovazzjoni u għat-tnaqqis 
tal-faqar tal-fjuwil fid-djar, u b’hekk 
għandu kontribut pożittiv għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. L-oqsma 
potenzjali għal finanzjament jinkludu l-
miżuri għall-effiċjenza enerġetika fil-bini u 
fl-akkomodazzjoni pubbliċi, u li jkunu 
pprovduti ħiliet ġodda sabiex ikunu 
promossi l-impjiegi fis-settur tal-effiċjenza 
enerġetika.

(33) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
ikunu inkoraġġiti jagħmlu użu sħiħ mill-
Fondi Strutturali u mill-Fond ta’ Koeżjoni 
sabiex jagħtu lok għal investimenti 
f’miżuri għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika. L-investiment fl-effiċjenza 
enerġetika għandu l-potenzjal li jagħti 
kontribut għat-tkabbir ekonomiku, għall-
impjiegi, għall-innovazzjoni u għat-tnaqqis 
tal-faqar enerġetiku fid-djar, u b’hekk 
għandu kontribut pożittiv għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. L-oqsma 
potenzjali għal finanzjament jinkludu l-
miżuri għall-effiċjenza enerġetika fil-bini u 
fl-akkomodazzjoni pubbliċi, u li jkunu 
pprovduti ħiliet ġodda sabiex ikunu 
promossi l-impjiegi fis-settur tal-effiċjenza 
enerġetika kif ukoll il-finanzjament ta' 
binjiet ġodda li jkunu effiċjenti fl-użu tal-
enerġija.

Or. en

Emenda 288
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Premessa 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont ta' allowances tal-ETS huwa ddeterminat mid-Direttiva ETS. Għaldaqstant din id-
direttiva dwar l-effiċjenza enerġetika mhijiex l-aħjar lok biex jinbidel dan il-livell massimu. L-
ETS intgħażel bħala strument ibbażat fuq is-suq sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2, u 
m'għandu jkun hemm l-ebda miżura oħra li timmanipola l-prezz tal-allowances u li toħloq 
inċertezzi fis-suq tas-CO2.

Emenda 289
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Iskemi tal-Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) hija strument ibbażat fuq is-suq
sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2. Matul il-fażi li jmiss tal-ETS (2013-2020) il-limitu 
massimu li jonqos gradwalment (l-ogħla ammont ta' allowances) se jwassal l-emissjonijiet 
tas-CO2 għall-objettiv iffissat.  Sabiex tiġi evitata l-konfużjoni fis-suq, il-prezz tal-allowances 
m'għandu jkun influwenzat mill-ebda awtorità.

Emenda 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 291
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Fl-implimentazzjoni tal-mira ta' 20% 
effiċjenza fl-enerġija, il-Kummissjoni ser 
ikollha timmonitorja l-impatt tal-miżuri l-
ġodda fuq id-Direttiva 2003/87/KE li 

imħassar



AM\882687MT.doc 43/111 PE475.874v01-00

MT

tistabbilixxi d-direttiva tal-UE tal-
iskambju tal-emissjonjiet (ETS) sabiex 
iżżomm l-inċentivi fis-sistema tal-
iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet li 
jippremjaw l-investimenti b'livelli ta' 
karbonju baxxi u tipprepara lis-setturi tal-
ETS għall-innovazzjonijiet meħtieġa fil-
futur.

Or. en

Emenda 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 293
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Fl-implimentazzjoni tal-mira ta' 20% 
effiċjenza fl-enerġija, il-Kummissjoni ser 

imħassar
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ikollha timmonitorja l-impatt tal-miżuri l-
ġodda fuq id-Direttiva 2003/87/KE li 
tistabbilixxi d-direttiva tal-UE tal-
iskambju tal-emissjonjiet (ETS) sabiex 
iżżomm l-inċentivi fis-sistema tal-
iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet li 
jippremjaw l-investimenti b'livelli ta' 
karbonju baxxi u tipprepara lis-setturi tal-
ETS għall-innovazzjonijiet meħtieġa fil-
futur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ETS tal-UE għandha tibqa' primarjament strument biex jitnaqqsu l-emissjonijiet industrijali 
Ewropej tal-gassijiet b'effett ta' serra sal-2020 u lil hinn b'mod kosteffikaċi. Huwa importanti 
li r-regolatur ma jintervjenix bla bżonn fil-mekkaniżmi tas-suq biex jinfluwenza l-prezz tal-
allowances. Kull mezz dirett jew indirett sabiex jaltera temporanjament jew permanentement 
dan l-objettiv, per eżempju biex jikkumpensa għall-effett tal-miżuri tal-effiċjenza enerġetika 
fuq il-prezz tal-karbonju, ikun qed jinterferixxi negattivament fil-funzjonament tas-suq.

Emenda 294
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(34) Fl-implimentazzjoni tal-mira ta' 20% 
ffrankar fl-enerġija, il-Kummissjoni ser 
ikollha timmonitorja l-impatt tal-miżuri l-
ġodda fuq id-Direttiva 2003/87/KE li 
tistabbilixxi d-direttiva tal-UE tal-iskambju 
tal-emissjonjiet (ETS) sabiex iżżomm l-
inċentivi fis-sistema tal-iskambju tal-kwoti 
tal-emissjonijiet li jippremjaw l-
investimenti b'livelli ta' karbonju baxxi u 
tipprepara lis-setturi tal-ETS għall-
innovazzjonijiet meħtieġa fil-futur. B'dan 
qed issir is-suppożizzjoni li l-ekonomija 
tista' tiddependi fuq qas legali stabbli. 
Għaldaqstant, bil-għan li tiġi ggarantita s-
sikurezza għall-investimenti u għall-
ippjanar, għandha tiġi eskluża biċ-ċar 
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kull possibilità li qabel l-2020 ikun hemm 
bidla fl-iskema tal-iskambju tal-kwoti tal-
emissjonijiet maqbula.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qed tikkunsidra tnaqqas l-għoti ta' ċertifikati tas-CO2, bir-riżultat li l-prezz 
tagħhom se jogħla. Dan l-intervent mill-awtoritajiet huwa fundamentalment kontra l-idea ta' 
sistema ta' ekonomija tas-suq u toħloq ukoll inċertezza fost l-investituri u minn isellef. B'dan 
il-mod se twassal għall-maqlub ta' dak li hemm bżonn minħabba li l-investimenti ma 
jitwettqux, impjiegi ġodda ma jinħolqux, u t-teknoloġiji effiċjenti fl-użu tal-enerġija ma jiġux 
stabbiliti.

Emenda 295
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(34) Fl-implimentazzjoni tal-mira ta' 20% 
effiċjenza fl-enerġija, il-Kummissjoni ser 
ikollha timmonitorja l-impatt tal-miżuri l-
ġodda fuq id-Direttiva 2003/87/KE li 
tistabbilixxi d-direttiva tal-UE tal-iskambju 
tal-emissjonjiet (ETS), u, għall-kuntrarju, 
ikollha tqis ukoll l-impatt pożittiv tal-ETS 
fuq l-implimentazzjoni tal-objettiv ta' 20% 
effiċjenza fl-enerġija. 

Or. de

Emenda 296
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 297
Bendt Bendtsen

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm kjarifikazzjoni fir-rigward ta' liema miżuri speċifiċi l-Kummissjoni se 
titħalla twettaq sabiex l-ETS tinċentivizza l-investiment fl-effiċjenza enerġetika u fis-sorsi tal-
enerġija li jiġġeddu.

Emenda 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A.
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li mhuwiex possibbli li l-Kummissjoni tintervjeni, pereżempju, bil-għan li 
twarrab xi allowances tas-CO2 mill-perjodu ta' skambju tal-ETS 2013-2020. Inkella l-atturi 
fis-suq u l-awtoritajiet ma jkollhomx ċertezza legali, u jkun aktar diffiċli jittieħdu deċiżjonijiet 
ta' investiment orjentati lejn il-futur, inkluż dwar effiċjenza enerġetika.

Emenda 299
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 35
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Id-Direttiva 2006/32/KE teżiġi li l-
Istati Membri jadottaw u jkollhom l-għan li 
jilħqu mira indikattiva nazzjonali totali ta’ 
ffrankar tal-enerġija ta’ 9 % sal-2016, li 
għandha tintlaħaq billi jintużaw is-servizzi 
ta’ enerġija u miżuri oħrajn għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika. Dik id-Direttiva 
tgħid li t-tieni Pjan għall-Effiċjenza 
Enerġetika adottat mill-Istati Membri 
għandu jkun segwit, kif ikun xieraq u fejn 
ikun meħtieġ, minn proposti tal-
Kummissjoni għal miżuri addizzjonali, 
inkluża l-estensjoni tal-perjodu ta’ 
applikazzjoni tal-miri. Jekk rapport 
jikkonkludi li ma sarx biżżejjed progress 
sabiex jintlaħqu l-miri indikattivi 
nazzjonali stabbiliti minn dik id-Direttiva, 
dawn il-proposti għandhom jindirizzaw il-
livell u n-natura tal-miri. Il-valutazzjoni 
tal-impatt li takkumpanja lil din id-
Direttiva tgħid li l-Istati Membri qegħdin 
fit-triq it-tajba sabiex jilħqu l-mira ta’ 9 %, 
li hija sostanzjalment inqas ambizzjuża 
mill-mira għall-iffrankar tal-enerġija ta’ 
20 % sal-2020 li ġiet adottata 
sussegwentement, u għalhekk ma hemmx 
għalfejn jiġi indirizzat il-livell tal-miri.

(35) Id-Direttiva 2006/32/KE teżiġi li l-
Istati Membri jadottaw u jkollhom l-għan li 
jilħqu mira indikattiva nazzjonali totali ta’ 
ffrankar tal-enerġija ta’ 9 % sal-2016, li 
għandha tintlaħaq billi jintużaw is-servizzi 
ta’ enerġija u miżuri oħrajn għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika. Dik id-Direttiva 
tgħid li t-tieni Pjan għall-Effiċjenza 
Enerġetika adottat mill-Istati Membri 
għandu jkun segwit, kif ikun xieraq u fejn 
ikun meħtieġ, minn proposti tal-
Kummissjoni għal miżuri addizzjonali, 
inkluża l-estensjoni tal-perjodu ta’ 
applikazzjoni tal-miri. Jekk rapport 
jikkonkludi li ma sarx biżżejjed progress 
sabiex jintlaħqu l-miri indikattivi 
nazzjonali stabbiliti minn dik id-Direttiva, 
dawn il-proposti għandhom jindirizzaw il-
livell u n-natura tal-miri. Il-valutazzjoni 
tal-impatt li takkumpanja lil din id-
Direttiva tgħid li l-Istati Membri qegħdin 
fit-triq it-tajba sabiex jilħqu l-mira ta’ 9 %, 
li hija sostanzjalment inqas ambizzjuża 
mill-mira għall-iffrankar tal-enerġija ta’ 
20 % sal-2020 li ġiet adottata 
sussegwentement, meta mqabbla mat-
tbassiriet li saru fl-2007. Għalhekk ma 
hemmx għalfejn li, f'dan l-istadju jiġu 
proposti strumenti legalment vinkolanti 
bħala parti minn din id-Direttiva. 
Madankollu, l-Istati Membri li x'aktarx 
ma jilħqux l-objettiv iffissat għall-2016 
għandhom jitħeġġu jimplimentaw aktar 
miżuri għalihom infushom, li fosthom 
jistgħu jiġu kkunsidrati strumenti 
vinkolanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri juru li jistgħu jilħqu l-objettiv ta' ffrankar tal-enerġija 
ta' 9%, ma jagħmilx sens li issa jiġu introdotti għadd ta' strumenti vinkolanti, kif qed 
tipproponi l-Kummissjoni. Sabiex jintlaħaq l-objettiv ta' 9%, l-Istati Membri diġà kellhom 
jintroduċu għadd kbir ta' strumenti. L-aktar l-aktar, għaldaqstant, ikun xieraq li jiġi 
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kkunsidrat l-iskambju tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri.

Emenda 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Id-Direttiva 2006/32/KE teżiġi li l-
Istati Membri jadottaw u jkollhom l-għan li 
jilħqu mira indikattiva nazzjonali totali ta’ 
ffrankar tal-enerġija ta’ 9 % sal-2016, li 
għandha tintlaħaq billi jintużaw is-servizzi 
ta’ enerġija u miżuri oħrajn għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika. Dik id-Direttiva 
tgħid li t-tieni Pjan għall-Effiċjenza 
Enerġetika adottat mill-Istati Membri 
għandu jkun segwit, kif ikun xieraq u fejn 
ikun meħtieġ, minn proposti tal-
Kummissjoni għal miżuri addizzjonali, 
inkluża l-estensjoni tal-perjodu ta’ 
applikazzjoni tal-miri. Jekk rapport 
jikkonkludi li ma sarx biżżejjed progress 
sabiex jintlaħqu l-miri indikattivi 
nazzjonali stabbiliti minn dik id-Direttiva, 
dawn il-proposti għandhom jindirizzaw il-
livell u n-natura tal-miri. Il-valutazzjoni 
tal-impatt li takkumpanja lil din id-
Direttiva tgħid li l-Istati Membri qegħdin 
fit-triq it-tajba sabiex jilħqu l-mira ta’ 9 %, 
li hija sostanzjalment inqas ambizzjuża 
mill-mira għall-iffrankar tal-enerġija ta’ 
20 % sal-2020 li ġiet adottata 
sussegwentement, u għalhekk ma hemmx 
għalfejn jiġi indirizzat il-livell tal-miri.

(35) Id-Direttiva 2006/32/KE teżiġi li l-
Istati Membri jadottaw u jkollhom l-għan li 
jilħqu mira indikattiva nazzjonali totali ta’ 
ffrankar tal-enerġija ta’ 9 % sal-2016, li 
għandha tintlaħaq billi jintużaw is-servizzi 
ta’ enerġija u miżuri oħrajn għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika. Dik id-Direttiva 
tgħid li t-tieni Pjan għall-Effiċjenza 
Enerġetika adottat mill-Istati Membri 
għandu jkun segwit, kif ikun xieraq u fejn 
ikun meħtieġ, minn proposti tal-
Kummissjoni għal miżuri addizzjonali, 
inkluża l-estensjoni tal-perjodu ta’ 
applikazzjoni tal-miri. Jekk rapport 
jikkonkludi li ma sarx biżżejjed progress 
sabiex jintlaħqu l-miri indikattivi 
nazzjonali stabbiliti minn dik id-Direttiva, 
dawn il-proposti għandhom jindirizzaw il-
livell u n-natura tal-miri. Il-valutazzjoni 
tal-impatt li takkumpanja lil din id-
Direttiva tgħid li l-Istati Membri qegħdin 
fit-triq it-tajba sabiex jilħqu l-mira ta’ 9 %, 
li hija sostanzjalment inqas ambizzjuża 
mill-mira għall-effiċjenza tal-enerġija ta’ 
20 % sal-2020 li ġiet adottata 
sussegwentement, u għalhekk hemm 
ħtieġa li jiġi indirizzat il-livell 
t'ambizzjoni.

Or. en
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Emenda 301
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Id-Direttiva 2006/32/KE teżiġi li l-
Istati Membri jadottaw u jkollhom l-għan li 
jilħqu mira indikattiva nazzjonali totali ta’ 
ffrankar tal-enerġija ta’ 9 % sal-2016, li 
għandha tintlaħaq billi jintużaw is-servizzi 
ta’ enerġija u miżuri oħrajn għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika. Dik id-Direttiva 
tgħid li t-tieni Pjan għall-Effiċjenza 
Enerġetika adottat mill-Istati Membri 
għandu jkun segwit, kif ikun xieraq u fejn 
ikun meħtieġ, minn proposti tal-
Kummissjoni għal miżuri addizzjonali, 
inkluża l-estensjoni tal-perjodu ta’ 
applikazzjoni tal-miri. Jekk rapport 
jikkonkludi li ma sarx biżżejjed progress 
sabiex jintlaħqu l-miri indikattivi 
nazzjonali stabbiliti minn dik id-Direttiva, 
dawn il-proposti għandhom jindirizzaw il-
livell u n-natura tal-miri. Il-valutazzjoni 
tal-impatt li takkumpanja lil din id-
Direttiva tgħid li l-Istati Membri qegħdin 
fit-triq it-tajba sabiex jilħqu l-mira ta’ 9 %, 
li hija sostanzjalment inqas ambizzjuża 
mill-mira għall-iffrankar tal-enerġija ta’ 
20 % sal-2020 li ġiet adottata 
sussegwentement, u għalhekk ma hemmx 
għalfejn jiġi indirizzat il-livell tal-miri.

(35) Id-Direttiva 2006/32/KE teżiġi li l-
Istati Membri jadottaw u jkollhom l-għan li 
jilħqu mira indikattiva nazzjonali totali ta’ 
ffrankar tal-enerġija ta’ 9 % sal-2016, li 
għandha tintlaħaq billi jintużaw is-servizzi 
ta’ enerġija u miżuri oħrajn għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika. Dik id-Direttiva 
tgħid li t-tieni Pjan għall-Effiċjenza 
Enerġetika adottat mill-Istati Membri 
għandu jkun segwit, kif ikun xieraq u fejn 
ikun meħtieġ, minn proposti tal-
Kummissjoni għal miżuri addizzjonali, 
inkluża l-estensjoni tal-perjodu ta’ 
applikazzjoni tal-miri. Jekk rapport 
jikkonkludi li ma sarx biżżejjed progress 
sabiex jintlaħqu l-miri indikattivi 
nazzjonali stabbiliti minn dik id-Direttiva, 
dawn il-proposti għandhom jindirizzaw il-
livell u n-natura tal-miri. Il-valutazzjoni 
tal-impatt li takkumpanja lil din id-
Direttiva tgħid li l-Istati Membri qegħdin 
fit-triq it-tajba sabiex jilħqu l-mira ta’ 9 %, 
li hija sostanzjalment inqas ambizzjuża 
mill-mira għall-effiċjenza tal-enerġija ta’ 
20 % sal-2020 li ġiet adottata
sussegwentement, u għalhekk ma hemmx 
għalfejn jiġi indirizzat il-livell tal-miri 
segwiti.

Or. de

Emenda 302
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Premessa 36
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Għalkemm din id-Direttiva tirrevoka 
d-Direttiva 2006/32/KE, l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2006/32/KE għandu jkompli 
japplika sal-iskadenza sabiex tintlaħaq il-
mira ta’ 9 %.

(36) Għalkemm din id-Direttiva tirrevoka 
d-Direttiva 2006/32/KE, l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2006/32/KE għandu jkompli 
japplika sal-iskadenza sabiex tintlaħaq il-
mira medja tal-UE ta’ 9 %.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din il-mira tista' tkun ogħla jew aktar baxxa minn 9%, skont it-tip tal-ekonomija u t-taħlita 
tal-enerġija kkonċernata.

Emenda 303
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(37) Peress li l-għan ta’ din id-Direttiva, li 
huwa li sal-2020 tintlaħaq il-mira għall-
iffrankar enerġetiku tal-Unjoni ta’ 
ffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % u 
titwitta t-triq lejn iktar titjib fl-effiċjenza 
enerġetika u aktar iffrankar enerġetiku lil 
hinn mill-2020, ma jidhirx li jista' 
realistikament jintlaħaq mill-Istati Membri 
mingħajr ma jieħdu miżuri addizzjonali ta’ 
effiċjenza enerġetika, l-UE għandha tkun 
tista’ tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-
Istati Membri dwar l-aħjar strumenti li 
għandhom jiġu użati. L-iffrankar 
enerġetiku jista' kważi dejjem jinkiseb fil-
livell lokali, u għaldaqstant, skont il-
prinċipju ta’ sussidjarjetà kif inhu stabbilit 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea għandhom jittieħdu miżuri 
konkreti viċin iċ-ċittadin kemm jista' 
jkun. Barra minn hekk, it-tradizzjonijiet 
kif ukoll il-kundizzjonijiet klimatiċi, 
ekonomiċi u oħrajn fl-UE, u sa ċertu punt 
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fi ħdan l-Istati Membri, tant ivarjaw li 
jinħtieġu strumenti maħsuba għal kull 
każ.  L-UE ma tistax tagħmel ġustizzja 
ma' din id-diversità permezz ta' 
istruzzjonijiet vinkolanti dwar l-istrumenti 
li għandhom jiġu użati. Skont il-prinċipju 
ta’ proporzjonalità, kif inhu stabbilit f’dak 
l-Artikolu, id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ sabiex tilħaq dak 
l-għan.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-motto tal-UE "Magħquda fid-Diversità" għandu jittieħed bis-serjetà jekk irridu li dan 
jinvolvu wkoll liċ-ċittadini. Istruzzjonijiet ċentralisti, partikolarment f'qasam fejn hemm 
ħtieġa ta' azzjoni lokali u fejn hemm diversità daqstant kbira, iwasslu biss biex jissaħħaħ ir-
rifjut tal-Ewropa. Dan ma jistax ikun fl-interess tal-Parlament.

Emenda 304
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(37) Jekk l-għan ta’ din id-Direttiva, li 
huwa li sal-2020 tintlaħaq il-mira mhux 
vinkolanti għall-effiċjenza enerġetika tal-
Unjoni ta’ ffrankar tal-enerġija primarja ta’ 
20 % u titwitta t-triq lejn iktar titjib fl-
effiċjenza enerġetika lil hinn mill-2020, ma 
jidhirx li jista' realistikament jintlaħaq mill-
Istati Membri mingħajr ma jieħdu miżuri 
addizzjonali ta’ effiċjenza enerġetika, l-
Unjoni tista’ tadotta miżuri, b'konformità 
stretta mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif 
inhu stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea u skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, kif inhu stabbilit f’dak l-
Artikolu.
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Or. de

Emenda 305
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ikun aktar demokratiku li mill-bidu nett id-direttiva tingħata skadenza jew data ta' rieżami.
Bil-proposta tal-Kummissjoni, ikun hemm ir-riskju li ċerti elementi tad-direttiva jinbidlu fi 
proċedura mhux trasparenti u mhux demokratika. Proposta bħal din għandha tinċaħad.

Emenda 306
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Recital 41 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41 a) L-Istati Membri għandhom jgħinu 
lill-impriżi li joperaw fis-CHP, b'mod 
partikolari biex jibbenefikaw minn miżuri 
ta' appoġġ.
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Or. de

Emenda 307
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Chapter 1 – title

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-suġġett, l-ambitu, id-definizzjonijiet u l-
miri għall-effiċjenza fl-enerġija

Is-suġġett, l-ambitu, id-definizzjonijiet u l-
miri għall-iffrankar fl-enerġija

Or. de

Emenda 308
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni 
għall-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika 
fi ħdan l-Unjoni sabiex ikun żgurat li sal-
2020 tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % u 
sabiex titwitta t-triq għal iktar titjib fl-
effiċjenza enerġetika lil hinn minn dik id-
data. Kif l-enerġiji b'użu baxx tas-CO2 u 
dawk li jiġġeddu jsiru aktar stabbiliti, il-
pressjoni għall-iffrankar tonqos wara l-
2020.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bniedem dejjem se jkollu bżonn l-enerġija. L-iffrankar fl-enerġija ma jistax jibqa' jiġi 
segwit indefinittavment b'mod lineari, anki jekk ikun għadu possibbli li jsiru kisbiet fl-
effiċjenza.
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Emenda 309
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni 
għall-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika 
fi ħdan l-Unjoni, filwaqt li jitqiesu l-
fattibbiltà teknika, il-kosteffikaċja, il-
kundizzjonijiet klimatiċi u l-ħtiġijiet 
klimatiċi interni, sabiex ikun żgurat li sal-
2020 tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % u 
sabiex titwitta t-triq għal iktar titjib fl-
effiċjenza enerġetika.

Or. ro

Emenda 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni 
għall-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika 
fi ħdan l-Unjoni sabiex ikun żgurat li sal-
2020 tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 %, li 
tammonta għal konsum annwali ta' 
enerġija primarja ta' 1474 MToe fl-2020, 
skont it-tbassir tal-PRIMES, u sabiex 
titwitta t-triq għal iktar titjib fl-effiċjenza 
enerġetika lil hinn minn dik id-data.

Or. en

Emenda 311
Hannes Swoboda
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 312
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tad-direttiva għandha tkun ibbażata fuq il-konklużjonijiet adottati mill-Kapijiet ta’ 
Stat u ta’ Gvern fil-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 2007. Barra minn hekk mhuwiex xieraq li l-
istandards tal-effiċjenza tal-enerġija jikkorrispondu ma' frankar tal-enerġija assolut għax 
żieda fl-effiċjenza tal-enerġija twassal biss għal tfaddil tal-enerġija speċifiku u mhux 
neċessarjament għal tnaqqis fil-konsum tal-enerġija f'termini assoluti.
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Emenda 313
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta' effiċjenza tal-enerġija u l-programmi disponibbli fl-Istati Membri huma pjuttost 
differenti. Huwa importanti li jintefa dawl fuq il-programmi u l-miżuri (volontarji) fl-Istati 
Membri fil-passat. Dan jagħmel sens biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra dawk li 
huma fuq quddiem u biex jingħataw eżempji tal-aħjar prattika lill-oħrajn.

Emenda 314
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 315
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 316
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 317
Francisco Sosa Wagner
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira tad-definizzjoni attwali tat-tfaddil tal-enerġija 2020 tal-UE hija li jintlaħaq tnaqqis ta' 
20% anqas mill-projezzjonijiet tal-PRIMES għall-konsum tal-enerġija 2020. It-tibdil ta' dan 
f'mira ta' 20% meta mqabbla ma' sena bażi huwa metodu aktar stabbli mid-dipendenza fuq 
projezzjonijiet inċerti, b'hekk tiġi provduta s-sigurtà tal-investiment. Tnaqqis ta' 20% anqas 
mil-livelli tal-2007 jwassal ukoll għal tfaddil tal-enerġija akbar u b'mod korrispondenti aktar 
tnaqqis fl-importazzjonijiet tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra.

Emenda 318
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 319
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni 
għall-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika 
fi ħdan l-Unjoni sabiex ikun żgurat li sal-
2020 tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ mill-
inqas 20 % u sabiex titwitta t-triq għal 
iktar titjib fl-effiċjenza enerġetika għall-
2025, 2030 u lil hinn.

Or. en

Emenda 320
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 321
Gaston Franco

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

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-enerġija finali hija l-unika enerġija li taffettwa direttament lill-konsumaturi: miżuri relatati 
ma' enerġija finali għandhom impatt viżibbli fuq il-kontijiet tal-utenti aħħarin u għalhekk 
jgħinu biex jiġġieldu l-faqar f'sens ta' enerġija u, b'mod aktar ġenerali, jħeġġu s-setgħa tal-
akkwist taċ-ċittadini ordinarji u l-kompetittività tal-kumpaniji.

Emenda 322
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Hija tagħmel rakkomandazzjonijiet 
imfassla sabiex ineħħu l-ostakli fis-suq tal-
enerġija u fis-swieq tas-servizzi tal-
enerġija u sabiex jegħlbu n-nuqqasijiet tas-
swieq li jimpedixxu l-effiċjenza fil-
provvista u fl-użu tal-enerġija, u tipprovdi 
sabiex ikunu stabbiliti miri nazzjonali
għall-iffrankar tal-enerġija għall-2020.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' sussidjarjetà, l-UE ma tistax timponi strumenti applikabbli għall-Istati 
Membri kollha bil-għan li jintlaħqu l-miri tal-iffrankar tal-enerġija: l-aktar li tista' tagħmel 
huwa li tirrakkomanda strumenti.
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Emenda 323
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Hija tistabbilixxi regoli mfassla sabiex 
ineħħu l-ostakli fis-suq tal-enerġija u 
sabiex jegħlbu n-nuqqasijiet tas-swieq li 
jimpedixxu l-effiċjenza fil-provvista u fl-
użu tal-enerġija, u tistabbilixxi miri 
nazzjonali vinkolanti għall-effiċjenza 
enerġetika għall-2020, l-2025 u l-2030.

Or. en

Emenda 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-għanijiet tad-Direttiva huwa li jħeġġeġ it-tkabbir tas-swieq tas-servizzi tal-
enerġija fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk, dan għandu jiġi rifless fis-suġġett u l-ambitu tad-
Direttiva.
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Emenda 325
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 326
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 327
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2



PE475.874v01-00 64/111 AM\882687MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva 
huma rekwiżiti minimi u ma għandhom 
jipprevjenu lill-ebda Stat Membru milli 
jżomm jew jintroduċi miżuri iktar stretti. 
Tali miżuri għandhom ikunu kompatibbli 
mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tipprevedi miżuri iktar stretti 
għandha tkun innotifikata lill-
Kummissjoni.

2. Ir-rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva 
huma rekwiżiti minimi u ma għandhom 
jipprevjenu lill-ebda Stat Membru milli 
jżomm jew jintroduċi miżuri iktar stretti li 
huma kosteffikaċi u li jwasslu għal aktar 
tfaddil. Tali miżuri għandhom ikunu 
kompatibbli mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. 
Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi 
miżuri iktar stretti għandha tkun 
innotifikata lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri riġidi m'għandhomx jintużaw bħala skuża għal ostakli tal-kummerċ jew trattament 
preferenzjali ta' Stat Membru fuq ieħor.

Emenda 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

2 a. Il-bini ta’ mertu arkitettoniku, storiku 
jew kulturali speċjali jista' jiġi eżentat 
mir-rekwiżiti minimi stabbiliti mid-
Direttiva minħabba l-karatteristiċi tekniċi 
u estetiċi partikolari tiegħu. Għalhekk l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema speċifika, f’konsultazzjoni mal-
esperti rappreżentattivi tal-wirt kulturali 
f’kull pajjiż, meta xi bini speċifiku ta’ din 
in-natura jkun jeħtieġ din l-eżenzjoni.

Or. en

Emenda 330
Patrizia Toia

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Il-bini ta’ mertu arkitettoniku jew 
storiku speċjali għandu jiġi eżentat mir-
rekwiżiti minimi stabbiliti minn din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 331
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'enerġija' tfisser il-forom kollha tal-prodotti 
tal-enerġija, kif iddefiniti fir-Regolament 
(KE) Nru 1099/2008;

1. 'enerġija' tfisser il-forom kollha tal-
enerġija disponibbli b'mod kummerċjali,
inklużi l-elettriku, il-gass naturali (inkluż 
il-gass naturali likwifikat), gass likwifikat 
miż-żejt, kwalunkwe fjuwil għat-tisħin u t-
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tkessiħ (inklużi t-tisħin u t-tkessiħ 
distrettwali), il-faħam u l-linjite, pit, 
fjuwils tat-trasport (esklużi l-fjuwils tal-
bastimenti marittimi u tal-avjazzjoni) u l-
bijomassa kif definit fid-
Direttiva 2001/77/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' Settembru 2001 dwar it-tħeġġiġ tal-
elettriku prodott minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli fis-suq intern tal-elettriku;

Or. en

Emenda 332
Daniel Caspary

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. 'L-effiċjenza tal-enerġija': F'din il-
frażi 'effiċjenza' tirreferi għall-proporzjon 
tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet. 'L-
effiċjenza tal-enerġija' għandha għalhekk 
ma tiġix trattata bħala ekwivalenti għal 
'frankar tal-enerġija', imma għandha 
tinftiehem minn perspettiva 
makroekonomika bħala l-proporzjon bejn 
l-input tal-enerġija primarja u l-PGD (il-
produttività tal-enerġija/l-intensità tal-
enerġija).

Or. de

Emenda 333
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. 'enerġija primarja' tfisser l-enerġija 
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kimika li tinstab fil-fjuwils fossili jew il-
prodotti tagħhom, u f'sustanzi organiċi 
oħrajn, kif ukoll il-forom kollha ta' 
enerġija rinnovabbli jew nukleari;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-test jittratta l-effiċjenza tal-enerġija primarja, għalhekk definizzjoni ta' 'enerġija primarja' 
hija meħtieġa.

Emenda 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. 'effiċjenza tal-enerġija' tfisser l-użu 
ta' inqas inputs tal-enerġija filwaqt li 
jinżamm livell ekwivalenti tal-attività jew 
servizz ekonomiċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu tal-effiċjenza tal-enerġija huwa l-bażi għad-direttiva u għandu jiġi ddikjarat b'mod 
espliċitu fid-direttiva bbażata fuq id-definizzjoni tal-Kummissjoni fil-Pjan għall-
Effiċjenza Enerġetika 2011 – COM(2011)109.

Emenda 335
Giles Chichester

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

1 a. 'effiċjenza tal-enerġija' tfisser jew li 
jintlaħaq l-istess użu aħħari jew riżultat 
b'inqas enerġija minn qabel, jew li 
jintlaħaq output ogħla jew użu aħħari 
mill-istess ammont ta' enerġija;

Or. en

Emenda 336
Robert Goebbels

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. 'Effiċjenza tal-enerġija' tfisser l-input 
ta' enerġija inqas primarja biex jiġu 
prodotti l-istess attivitajiet jew attivitajiet 
aktar ekonomiċi;

Or. de

Emenda 337
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. 'effiċjenza tal-enerġija' tfisser il-
proporzjon bejn l-output tal-prestazzjoni, 
servizz, merkanzija jew enerġija, u l-input 
tal-enerġija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif definit fl-2006/32/KE, li din id-direttiva qed tirrevoka.
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Emenda 338
András Gyürk

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. 'effiċjenza tal-enerġija' tfisser il-
proporzjon bejn l-output tal-prestazzjoni, 
servizz, merkanzija jew enerġija, u l-input 
tal-enerġija;

Or. en

Emenda 339
Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. 'effiċjenza tal-enerġija' tfisser il-
proporzjon bejn l-output tal-prestazzjoni, 
servizz, merkanzija jew enerġija, u l-input 
tal-enerġija;

Or. en

Emenda 340
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. 'l-effiċjenza tal-enerġija primarja 
speċifika għas-setturi' tfisser effiċjenza 
espressa permezz ta' proporzjon tal-
enerġija użata (numeratur) imqabbla mal-
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kwantità totali ta' enerġija primarja użata 
li ssir disponibbli sabiex jintlaħaq objettiv 
speċifiku, prattiku u speċifiku għas-
setturi, eż. il-ġenerazzjoni tal-elettriku 
mill-fjuwils fossili (denominatur), 
immultiplikat b'100, bħala persentaġġ;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dokumenti differenti tal-Kummissjoni fihom interpretazzjonijiet differenti ta' 'effiċjenza'.
Huwa għalhekk bżonnjuż li jiġi ddikjarat b'mod ċar xi tfisser fil-prattika effiċjenza tal-
konverżjoni fis-settur relevanti.

Emenda 341
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 b. 'It-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija' 
tfisser iż-żieda tal-effiċjenza tal-użu 
aħħari tal-enerġija permezz ta' żviluppi 
fit-teknoloġija, l-ekonomija jew imġiba 
individwali;

Or. de

Emenda 342
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. 'effiċjenza tal-enerġija primarja gross' 
tfisser il-proporzjon tal-fattur tal-konsum 
tal-enerġija primarja tal-unità annwali 
per kapita skont id-data tal-Eurostat 
(numeratur) imqabbel mal-fattur tal-
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konsum tal-enerġija primarja tal-unità 
fis-sena ta' qabel skont id-data tal-
Eurostat (denominatur), immultiplikat 
b'100, bħala persentaġġ;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jagħtu rendikont tal-iffrankar totali, jiġifieri l-'effiċjenza grossa' per kapita, li 
jirriżulta mill-'effiċjenza individwali' f'setturi differenti.

Emenda 343
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 c. 'miżuri għat-titjib tal-effiċjenza tal-
enerġija' tfisser l-azzjonijiet kollha li 
normalment iwasslu għal titjib fl-
effiċjenza tal-enerġija li jista’ jiġi 
vverifikat u mkejjel jew stmat;

Or. de

Emenda 344
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 c. 'miżuri tal-effiċjenza tal-enerġija' 
tfisser l-azzjonijiet kollha li normalment 
iwasslu għal titjib fl-effiċjenza enerġetika 
li jista’ jiġi vverifikat u mkejjel jew stmat;

Or. en
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Emenda 345
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. 'konsum tal-enerġija tal-użu aħħari 
gross' tfisser il-prodotti tal-enerġija 
mwassla għal għanijiet enerġetiċi lill-
industrija, it-trasport, id-djar, is-servizzi 
inklużi s-servizzi pubbliċi, l-agrikoltura, 
il-forestrija u s-sajd, inkluż il-ta’ elettriku 
u sħana mill-fergħa tal-enerġija għall-
produzzjoni tal-elettriku u s-sħana u 
inkluż it-telf ta’ elettriku u sħana fid-
distribuzzjoni u t-trażmissjoni1;
__________________
1Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u 
li temenda u sussegwentement tħassar id-
Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE, 
Artikolu 2f.

Or. de

Emenda 346
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. 'konsum tal-enerġija finali' huwa l-
enerġija kkunsmata fis-setturi li ġejjin: l-
industrija, it-trasport, is-servizzi 
kummerċjali u pubbliċi, l-
agrikoltura/forestrija, is-sajd, residenzjali 
u oħrajn. Dan jeskludi l-konsum mhux 
tal-enerġija, id-distribuzzjonijiet fis-settur 
tat-trasformazzjoni tal-enerġija u fis-
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settur tal-enerġija;

Or. en

Emenda 347
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. 'intensità tal-enerġija' tfisser konsum 
tal-enerġija fir-rigward ta' indikatur tal-
attività ekonomika bħal ma huwa l-PGD;

Or. fr

Emenda 348
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. 'intensità tal-enerġija' tfisser il-
proporzjon tal-enerġija użata biex jiġi 
prodott unità waħda tal-prodott nazzjonali 
gross;

Or. en

Emenda 349
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. 'konverżjoni' tfisser il-proċess li tiġi 
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ttrasformata forma waħda ta' enerġija 
f'oħra jew f'xogħol;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Proċessi ta' konverżjoni differenti għandhom livelli ta' effiċjenza differenti.

Emenda 350
András Gyürk

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 351
Francisco Sosa Wagner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 b. "frankar tal-enerġija': ammont ta' 
enerġija frankata stabbilita billi jitkejjel 
u/jew jiġi stmat il-konsum mill-klijent 
aħħari qabel u wara l-implimentazzjoni 
ta' miżura ta' titjib waħda jew aktar, 
filwaqt li tiġi żgurata n-normalizzazzjoni 
tal-kundizzjonijiet esterni li jaffettwaw il-
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konsum tal-enerġija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija bżonnjuża biex tippreċiża d-definizzjoni tal-iffrankar tal-enerġija kif jidher fid-Direttiva 
2006/32/KE.

Emenda 352
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 b. 'frankar tal-enerġija' tfisser tnaqqis 
fil-konsum tal-enerġija permezz tal-
implimentazzjoni tal-effiċjenza tal-
enerġija, bidla fl-imġiba jew attività 
ekonomika mnaqqsa;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm differenza bejn it-termini "effiċjenza tal-enerġija" u "frankar tal-
enerġija"; il-Pjan għall-Effiċjenza Enerġetika 2011 – COM(2011)109 jipprovdi għal 
distinzjoni adegwata.

Emenda 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 c. ‘end-use energy savings’: ammont ta' 
enerġija frankata stabbilita billi jitkejjel 
u/jew jiġi stmat il-konsum mill-klijent 
aħħari qabel u wara l-implimentazzjoni 
ta' miżura ta' titjib waħda jew aktar, 
filwaqt li tiġi żgurata n-normalizzazzjoni 
tal-kundizzjonijiet esterni li jaffettwaw il-
konsum tal-enerġija;

Or. en

Emenda 355
Norbert Glante

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 c. 'iffrankar ta' enerġija fl-użu finali' 
tfisser l-ammont ta' enerġija primarja 
ffrankata stabbilita billi jitkejjel u/jew jiġi 
stmat il-konsum mill-klijent aħħari qabel 
u wara l-implimentazzjoni ta' miżura 
waħda jew aktar li ttejjeb l-effiċjenza 
enerġetika, filwaqt li tiġi żgurata n-
normalizzazzjoni tal-kundizzjonijiet 
esterni li jaffettwaw il-konsum tal-
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enerġija;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-mira tal-iffrankar tal-enerġija Ewropea hija ddefinita bħala frankar tal-enerġija 
primarja, l-iffrankar għandu jitkejjel f'termini ta' enerġija primarja.

Emenda 356
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. 'frankar fil-konsum finali tal-enerġija' 
tfisser il-livell ta' tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija, kif determinat mill-kalkolu u/jew 
l-istima tal-konsum tal-enerġija mill-utent 
aħħari qabel u wara l-implimentazzjoni 
ta' wieħed jew aktar miżuri mmirati għat-
titjib fil-prestazzjoni tal-enerġija u billi 
jitqiesu l-kundizzjonijiet esterni li 
jaffettwaw il-konsum tal-enerġija;

Or. fr

Emenda 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 'servizz tal-enerġija' tfisser il-benefiċċju 
fiżiku, l-utilità jew il-vantaġġ li jirriżulta 
minn kombinazzjoni ta’ enerġija ma’ 
teknoloġija jew azzjoni effiċjenti fl-użu tal-
enerġija li tista’ tinkludi l-operazzjonijiet, 
il-manutenzjoni u l-kontroll meħtieġ biex 
jitwassal is-servizz, li jkun imwassal fuq il-

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

kontroll meħtieġ biex jitwassal is-servizz, 
li jkun imwassal fuq il-bażi ta’ kuntratt u li 
f’ċirkustanzi normali wera li jwassal għal 
titjib fl-effiċjenza enerġetika jew għal 
iffrankar ta’ enerġija primarja li jista’ jiġi 
vverifikat u mkejjel jew stmat;

Or. en

Emenda 358
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-konsum tal-enerġija primarja bħala valur ta' referenza għandu jippermetti bidla fl-
enerġija li, filwaqt li taf tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2, ma tnaqqasx il-konsum tal-enerġija 
nnifsu. Għalhekk dak li jgħodd huwa l-iffrankar tal-użu aħħari.

Emenda 359
Claude Turmes

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

3 a. 'servizz tal-effiċjenza tal-enerġija 
(SEE)' tfisser ħidma jew ħidmiet 
miftiehma mfassla biex iwasslu għal titjib 
fl-effiċjenza tal-enerġija u kriterji tal-
prestazzjoni miftiehma oħrajn fuq il-bażi 
ta' kuntratt li joffri valur miżjud lill-
konsumaturi billi jiġu ggarantiti r-
riżultati. Huwa jikkonsisti minn awditjar 
tal-enerġija, identifikazzjoni, għażla u 
implimentazzjoni ta' azzjonijiet għal titjib 
tal-effiċjenza tal-enerġija u l-kejl u l-
verifika tal-iffrankar tal-enerġija. 
Għandhom jiġu provduti deskrizzjoni 
dokumentata tal-qafas propost jew 
miftiehem għall-azzjonijiet u proċedura 
ta' segwitu. It-titjib tal-effiċjenza tal-
enerġija għandu jitkejjel u jiġi vverifikat 
matul perjodu ta' żmien definit b'mod 
kuntrattwali permezz ta' metodi miftiehma 
b'mod kuntrattwali;

Or. en

Emenda 360
Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 b. 'servizz parzjali relatat mas-servizzi 
tal-effiċjenza tal-enerġija' tfisser servizz li 
jinkludi biss partijiet ("komponenti") 
mill-katina tas-servizzi tal-effiċjenza tal-
enerġija bħal ma huwa l-awditjar tal-
enerġija, imma huma mfassla biex 
iwasslu b'mod dirett jew indirett għal titjib 
fl-effiċjenza tal-enerġija;

Or. en
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Emenda 361
Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 c. 'fornitur ta’ servizz tal-effiċjenza tal-
enerġija' tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika li twassal servizzi tal-effiċjenza 
tal-enerġija jew servizzi parzjali relatati 
mas-servizzi tal-effiċjenza tal-enerġija 
f’faċilità jew f’bini ta’ klijent aħħari;

Or. en

Emenda 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. 'korpi pubbliċi' tfisser kull awtorità 
kontraenti, kif iddefinit fl-Artikolu 1(9) 
tad-Direttiva 2004/18/KE;

- 'l-awtoritajiet pubbliċi' tfisser l-Istat, l-
awtoritajiet reġjonali jew lokali, jew l-
assoċjazzjonijiet magħmula minn wieħed 
jew ħafna minn dawn l-awtoritajiet.
- 'korpi ggvernati mil-liġi pubblika', 
jiġifieri kwalunkwe korp:
a) stabbilit għar-raġuni speċifika li jiġu 
sodisfatti l-bżonnijiet fl-interess ġenerali, 
li ma jkunx ta' natura industrijali jew 
kummerċjali,
b) li jkollu personalità legali, u
c) iffinanzjat, fil-parti l-kbira tiegħu, mill-
Istat, l-awtoritajiet reġjonali jew lokali, 
jew korpi oħrajn gvernati mil-liġi 
pubblika, jew suġġett għal superviżjoni 
tal-ġestjoni minn dawk il-korpi, jew li 
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jkollu bord amministrattiv, maniġerjali 
jew superviżorju, li aktar minn nofs il-
membri tiegħu jkunu maħtura mill-Istat, 
l-awtoritajiet reġjonali jew lokali, jew 
minn korpi oħrajn gvernati mil-liġi 
pubblika;
________________
1Id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31ta' Marzu 
2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri 
għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet 
pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi 
u kuntratti għal servizzi pubbliċi (ĠU L 
134, 30.4.2004, p. 114)

Or. fr

Emenda 363
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. ‘korpi pubbliċi’ tfisser kull awtorità 
kontraenti, kif iddefinit fid-
Direttiva 2004/18/KE, sakemm l-awtorità 
kontraenti tkun korp iggvernat mil-liġi 
pubblika;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' kriterju li jiddefinixxi b'mod ċar sabiex jiġi evitat it-tilwim mhux neċessarju.

Emenda 364
Marita Ulvskog

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

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

4. 'korpi pubbliċi' tfisser kull awtorità 
kontraenti, kif iddefinit fid-Direttiva 
2004/18/KE bl-eċċezzjoni ta' korpi 
pubbliċi li joperaw f'suq kompetittiv li l-
operazzjonijiet u l-investimenti tiegħu 
mhumiex iffinanzjati minn fondi 
governattivi;

Or. en

Emenda 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 366
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. 'korpi pubbliċi' tfisser kull awtorità 
kontraenti, kif iddefinit fid-Direttiva 
2004/18/KE kif ukoll l-istituzzjonijiet, il-
korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni 
Ewropea;
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Or. ro

Emenda 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. 'korpi pubbliċi' tfisser kull awtorità 
kontraenti, kif iddefinit fid-
Direttiva 2004/18/KE; l-akkomodazzjoni 
soċjali li mhijiex fil-pussess tal-
awtoritajiet pubbliċi hija eskluża minn din 
id-definizzjoni;

Or. en

Emenda 368
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. 'bini pubbliku' tfisser bini fil-pussess 
ta' korpi pubbliċi li qed jintużaw u li qed 
jissaħħnu jew jitkessħu;

Or. en

Emenda 369
Francisco Sosa Wagner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. 'Rinnovazzjoni profonda' tfisser ir-
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riforma komprensiva tal-enerġija ta’ bini 
jew grupp ta’ bini, li ttejjeb l-effiċjenza 
tal-enerġija tagħhom mill-inqas b’75% 
meta mqabbla mal-livelli ta’ qabel ir-
rinnovazzjoni;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li r-rinnovazzjoni profonda hija l-aħjar soluzzjoni għall-
bini bi prestazzjoni tal-enerġija fqira sabiex jintlaħaq il-potenzjal sħiħ tal-iffrankar (jew 
titnaqqas il-ħela tal-infiq). Hemm bżonn ta' definizzjoni ċara biex ikun hemm ċarezza f'dan il-
kunċett.

Emenda 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. 'livell kostottimali' tfisser il-livell ta' 
prestazzjoni tal-enerġija tal-prodotti jew 
is-servizzi li jwassal għall-kost l-aktar 
baxx matul iċ-ċiklu tal-ħajja ekonomika 
stmata, fejn:
(a) il-kost l-aktar baxx huwa ddeterminat 
billi jitqiesu l-kostijiet tal-investiment 
relatati mal-enerġija, il-kostijiet tal-
manteniment u dawk operattivi, fejn 
huma applikabbli, u l-kostijiet tar-rimi, 
fejn huma applikabbli; kif ukoll
(b) iċ-ċiklu tal-ħajja ekonomika stmata 
hija ddeterminata minn kull Stat Membru 
skont il-kategorija tal-prodott jew tas-
servizz.
Il-livell kostottimali għandu jinsab fil-
firxa ta' livelli tal-prestazzjoni fejn l-
analiżi tal-benefiċċji mqabbla mal-
kostijiet ikkalkulati fuq ċiklu tal-ħajja 
ekonomika stmata tkun pożittiva; Għal 
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livelli kostottimali relatati mal-bini u r-
rinnovazzjoni tal-bini, għandu japplika 
Artikolu 2(14) tad-Direttiva 2010/31/UE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni toħroġ mid-definizzjoni kostottimali miftiehma fid-Direttiva dwar il-
Prestazzjoni tal-Enerġija fil-Bini.

Emenda 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. 'sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija' tfisser 
sett ta’ elementi interrelatati jew interattivi 
ta’ pjan li jistabbilixxi għan ta’ effiċjenza 
enerġetika u strateġija sabiex jintlaħaq dak 
il-għan;

5. 'strateġija ta’ ġestjoni tal-enerġija' 
tfisser sett ta’ elementi interrelatati jew 
interattivi ta’ pjan li jistabbilixxi għan ta’ 
effiċjenza enerġetika u strateġija sabiex 
jintlaħaq dak il-għan;

Or. fr

Emenda 372
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. 'distributur tal-enerġija' tfisser persuna 
fiżika jew ġuridika, inkluż operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni li hija 
responsabbli għall-kunsinna tal-enerġija, 
bil-għan li titwassal lil konsumaturi aħħarin 
jew lil stazzjonijiet ta' distribuzzjoni li 
jbigħu l-enerġija lil konsumaturi aħħarin.

7. 'distributur tal-enerġija' tfisser persuna 
fiżika jew ġuridika, inkluż operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni li hija 
responsabbli għall-kunsinna tal-enerġija, 
bil-għan li titwassal lil konsumaturi aħħarin 
jew lil stazzjonijiet ta' distribuzzjoni li 
jbigħu l-enerġija lil konsumaturi aħħarin 
bl-esklużjoni tat-trasporti tal-enerġija 
minn persuni fiżiċi u ġuridiċi li għalihom 
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il-manifattura hija l-attività ta' negozju 
ewlenija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li għalihom id-distribuzzjoni/bejgħ tal-enerġija mhijiex l-attività 
ta' negozju ewlenija tagħhom għandhom jiġu esklużi. Il-prodotti tal-enerġija mill-industriji 
tal-manifattura huma predominantement iġġenerati bħala prodotti sekondarji jew permezz 
tal-irkupru tal-enerġija u l-fjuwils u huma użati f'impriżi affiljati. Il-produtturi li jinvestu 
f'effiċjenza tar-riżorsi miżjuda m'għandhomx ikunu mfixkla minn piżijiet addizzjonali.

Emenda 373
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. 'distributur tal-enerġija' tfisser persuna 
fiżika jew ġuridika, inkluż operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni li hija 
responsabbli għall-kunsinna tal-enerġija, 
bil-għan li titwassal lil konsumaturi aħħarin 
jew lil stazzjonijiet ta' distribuzzjoni li 
jbigħu l-enerġija lil konsumaturi aħħarin.

7. 'distributur tal-enerġija' tfisser persuna 
fiżika jew ġuridika, inkluż operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni li hija 
responsabbli għall-kunsinna tal-enerġija, 
bil-għan li titwassal lil konsumaturi aħħarin 
jew lil stazzjonijiet ta' distribuzzjoni li 
jbigħu l-enerġija lil konsumaturi aħħarin, 
irrelevanti jekk l-enerġija tiġix trasportata 
permezz ta' grilja;

Or. en

Emenda 374
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. 'distributur tal-enerġija' tfisser persuna 
fiżika jew ġuridika, inkluż operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni li hija 

7. 'distributur tal-enerġija' tfisser persuna 
fiżika jew ġuridika, inkluż operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni li l-għan ewlieni 
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responsabbli għall-kunsinna tal-enerġija, 
bil-għan li titwassal lil konsumaturi aħħarin 
jew lil stazzjonijiet ta' distribuzzjoni li 
jbigħu l-enerġija lil konsumaturi aħħarin.

tal-attività tagħha huwa l-kunsinna tal-
enerġija, bil-għan li titwassal lil 
konsumaturi aħħarin jew lil stazzjonijiet ta' 
distribuzzjoni li jbigħu l-enerġija lil 
konsumaturi aħħarin.

Or. ro

Emenda 375
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. 'distributur tal-enerġija' tfisser persuna 
fiżika jew ġuridika, inkluż operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni li hija 
responsabbli għall-kunsinna tal-enerġija, 
bil-għan li titwassal lil konsumaturi aħħarin 
jew lil stazzjonijiet ta' distribuzzjoni li 
jbigħu l-enerġija lil konsumaturi aħħarin.

7. 'distributur tal-enerġija' tfisser persuna 
fiżika jew ġuridika, inkluż operatur tas-
sistema ta' distribuzzjoni li n-negozju 
prinċipali tal-attività tagħha huwa l-
kunsinna tal-enerġija, bil-għan li titwassal 
lil konsumaturi aħħarin jew lil stazzjonijiet 
ta' distribuzzjoni li jbigħu l-enerġija lil 
konsumaturi aħħarin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-distributuri tal-enerġija żgħar għandhom bħala prinċipju ma jiġux esklużi mill-ambitu tad-
direttiva.

Emenda 376
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. “kumpanija tal-bejgħ tal-enerġija fil-
livell tal-konsum” tfisser persuna fiżika 
jew ġuridika li tbigħ l-enerġija lil klijenti 
aħħarin;

9. “kumpanija tal-bejgħ tal-enerġija fil-
livell tal-konsum” tfisser persuna fiżika 
jew ġuridika li tbigħ l-enerġija lil klijenti 
aħħarin; l-esklużjoni tal-bejgħ tal-enerġija 
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minn persuni fiżiċi u ġuridiċi li għalihom 
il-manifattura hija l-attività ta' negozju 
ewlenija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li għalihom id-distribuzzjoni/bejgħ tal-enerġija mhijiex l-attività 
ta' negozju ewlenija tagħhom għandhom jiġu esklużi. Il-prodotti tal-enerġija mill-industriji 
tal-manifattura huma predominantement iġġenerati bħala prodotti sekondarji jew permezz 
tal-irkupru tal-enerġija u l-fjuwils u huma użati f'impriżi affiljati. Il-produtturi li jinvestu 
f'effiċjenza tar-riżorsi miżjuda m'għandhomx ikunu mfixkla minn piżijiet addizzjonali.

Emenda 377
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. 'kumpanija tal-bejgħ tal-enerġija fil-
livell tal-konsum' tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika li tbigħ l-enerġija lil klijenti 
aħħarin;

9. 'kumpanija tal-bejgħ tal-enerġija fil-
livell tal-konsum' tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika li tbigħ l-enerġija lil klijenti 
aħħarin, irrelevanti jekk l-enerġija hijiex 
konnessa jew le mal-grilja;

Or. en

Emenda 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. “kumpanija tal-bejgħ tal-enerġija fil-
livell tal-konsum” tfisser persuna fiżika 
jew ġuridika li tbigħ l-enerġija lil klijenti 
aħħarin;

9. “kumpanija tal-bejgħ tal-enerġija fil-
livell tal-konsum” tfisser persuna fiżika 
jew ġuridika li l-għan prinċipali tal-
attività tagħha huwa l-bejgħ tal-enerġija
lil klijenti aħħarin;
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Or. ro

Emenda 379
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. “kumpanija tal-bejgħ tal-enerġija fil-
livell tal-konsum” tfisser persuna fiżika 
jew ġuridika li tbigħ l-enerġija lil klijenti 
aħħarin;

9. “kumpanija tal-bejgħ tal-enerġija fil-
livell tal-konsum” tfisser persuna fiżika 
jew ġuridika li tbigħ l-enerġija lil klijenti 
aħħarin u li żżomm il-kuntatt mal-klijenti 
aħħarin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta tiġi enfasizzata l-importanza tar-relazzjoni bejn il-bejjiegħ bl-imnut u l-klijent aħħari, 
għandu jkun il-bejjiegħ bl-imnut innifsu, minflok id-DSO jew suġġetti oħra, li jkun inkarigat li 
jittrażmetti s-sinjali tal-prezzijiet li jressqu lill-klijenti lejn xejriet ta' konsum effiċjenti.

Emenda 380
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. “kumpanija tal-bejgħ tal-enerġija fil-
livell tal-konsum” tfisser persuna fiżika 
jew ġuridika li tbigħ l-enerġija lil klijenti 
aħħarin;

9. “kumpanija tal-bejgħ tal-enerġija fil-
livell tal-konsum” tfisser persuna fiżika 
jew ġuridika li tbigħ l-enerġija lil klijenti 
aħħarin bħala l-attività ta' negozju 
prinċipali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-distributuri tal-enerġija żgħar għandhom bħala prinċipju ma jiġux esklużi mill-ambitu tad-
direttiva.
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Emenda 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 382
András Gyürk

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11 a. 'kumpaniji tas-servizz tal-enerġija' 
(ESCO) tfisser persuna legali li toffri s-
servizzi tal-enerġija u/jew miżuri għat-
titjib tal-effiċjenza tal-enerġija oħrajn 
f'faċilità jew post tal-utent, u li taċċetta 
ċertu livell ta' riskju finanzjarju biex 
tagħmel dan. Il-ħlas għas-servizzi offruti 
huwa bbażat (fit-totalità tiegħu jew parti 
minnu) fuq il-fatt li jsir titjib fl-effiċjenza 
tal-enerġija u li jiġu sodisfatti kriterji 
miftiehma oħrajn tal-prestazzjoni;

Or. en

Emenda 383
Giles Chichester
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11 a. 'kumpaniji tas-servizz tal-enerġija' 
(ESCO) tfisser persuna legali li toffri s-
servizzi tal-enerġija u/jew miżuri għat-
titjib tal-effiċjenza tal-enerġija oħrajn 
f'faċilità jew post tal-utent, u li taċċetta 
ċertu livell ta' riskju finanzjarju biex 
tagħmel dan. Il-ħlas għas-servizzi offruti 
huwa bbażat (fit-totalità tiegħu jew parti 
minnu) fuq il-fatt li jsir titjib fl-effiċjenza 
tal-enerġija u li jiġu sodisfatti kriterji 
miftiehma oħrajn tal-prestazzjoni;

Or. en

Emenda 384
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. 'programmi ta' modulazzjoni tal-
konsum tal-enerġija' tfisser set ta' miżuri 
biex jitnaqqas b'mod temporanju l-
konsum tal-enerġija bħala reazzjoni 
għall-kundizzjonijiet tal-provvista tal-
enerġija. Il-modulazzjoni tal-konsum tal-
enerġija tippermetti kooperazzjoni bejn il-
fornitur u l-utent tal-enerġija għar-raġuni 
li jitħeġġeġ it-tnaqqis fil-konsum 
f'sitwazzjonijiet ta' domanda għolja għall-
enerġija jew it-titjib fl-effiċjenza tal-
katina tal-valur tal-enerġija; 

Or. fr

Emenda 385
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11 a. 'Reazzjoni għad-domanda' tfisser
programmi li jagħmluha possibbli għall-
konsumaturi tal-enerġija biex inaqqsu 
b'mod temporanju d-domanda tagħhom 
għall-elettriku bħala reazzjoni għall-
kundizzjonijiet tal-provvista. Ir-reazzjoni 
għad-domanda tippermetti 
kollaborazzjoni bejn il-fornituri tal-
enerġija u l-utenti tal-enerġija biex ikun 
hemm inċentiv għat-tnaqqis fid-domanda 
tal-enerġija f'perjodi tal-ogħla tagħbija 
(load), jew bħala reazzjoni għat-talbiet ta' 
restrizzjonijiet li jżidu l-effiċjenza tal-
katina tal-valur tal-enerġija;

Or. en

Emenda 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11 a. “reazzjoni għad-domanda” tfisser 
tibdil fl-użu tal-elettriku mill-klijenti bl-
użu aħħari/mikroġeneraturi mix-xejriet 
attwali/normali tagħhom ta’ 
konsum/injezzjoni b’reazzjoni għat-tibdil 
fil-prezzijiet tal-elettriku maż-żmien, jew 
għall-ħlasijiet ta’ inċentiv maħsuba biex 
jaġġustaw l-użu tal-elettriku, jew 
b’reazzjoni għall-aċċettazzjoni tat-talba 
tal-konsumatur, waħedha jew permezz tal-
aggregazzjoni, biex ibiegħ it-tnaqqis fid-
domanda bi prezz fi swieq tal-elettriku 
organizzati jew lil fornitur fil-livell tal-
konsum;
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Or. en

Emenda 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. “programm ta’ reazzjoni għad-
domanda” tfisser applikazzjoni tal-ICT li 
tippermetti lill-konsumaturi tal-enerġija li 
jaġġustaw id-domanda tagħhom tal-
elettriku għall-varjazzjonijiet fil-prezz u 
fil-provvista;

Or. en

Emenda 388
Maria Da Graça Carvalho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

11 a. il-programmi ta' 'reazzjoni għad-
domanda' jagħmluha possibbli għall-
konsumaturi tal-enerġija biex inaqqsu 
b'mod temporanju d-domanda tagħhom 
għall-elettriku bħala reazzjoni għall-
kundizzjonijiet tal-provvista. Ir-reazzjoni 
għad-domanda tippermetti 
kollaborazzjoni bejn il-fornituri tal-
enerġija u l-utenti tal-enerġija biex ikun 
hemm inċentiv għat-tnaqqis fid-domanda 
tal-enerġija f'perjodi tal-ogħla tagħbija 
(load), jew bħala reazzjoni għat-talbiet ta' 
restrizzjonijiet li jżidu l-effiċjenza tal-
katina tal-valur tal-enerġija;

Or. en

Emenda 390
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni għandha tpinġi stampa ċara u ambizzjuża għall-awditi tal-enerġija, 
ibbażata fuq il-kost u l-benefiċċji taċ-ċiklu tal-ħajja aktar milli fuq kalkoli parzjali u qarrieqa 
bbażati fuq sempliċi perjodi ta' ripagamenti, li ma jirnexxilhomx iqisu sehem kbir mill-
iffrankar tal-enerġija fuq tul ta' żmien twil u l-valur ta' żmien tal-flus. L-użu ta' dawn l-awditi 
tal-enerġija ta' kwalità għolja jippermetti wkoll lill-Istati Membri li jiżviluppaw programmi 
għal titjib tal-kwalità għaċ-Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-Enerġija, li jikkumplimentaw 
id-Direttiva 2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija.

Emenda 391
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jiġu vvalutati l-opportunitajiet kosteffettivi għall-iffrankar tal-enerġija, għandu jitqies l-
impatt fuq is-saħħa sabiex jiġi żgurat bilanċ bejn il-kwalità tajba tal-arja ġewwa, il-kontroll u 
l-kumdità tal-umdità u ż-żieda fl-effiċjenza enerġetika.
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Emenda 392
Markus Pieper

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 393
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 2(12) għandha tinżamm kunfidenzjali sabiex tiġi evitata 
kwalunkwe distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn il-partijiet interessati ġewwa u barra mill-UE.
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Emenda 394
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12 a. 'rakkomandazzjonijiet kosteffikaċi 
ħafna' tfisser miżuri identifikati minn 
awditu tal-enerġija li għandhom perjodi 
ta' ripagament ta' ħames sninjew inqas;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-emenda proposta ta' Turmes.

Emenda 395
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandha tirrifletti prattika industrijali. l-EPCs huma mqiegħda fis-suq u 
mibjugħa fuq il-bażi tal-garanzija li joffru.  Dan għandu bżonn jiġi rifless. B'mod 
addizzjonali, l-iffrankar li huwa ggarantit mhuwiex biss finanzjarju imma jinkludi wkoll il-
kilowatts fis-siegħa li jiġu ffrankati.

Emenda 396
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

13. 'kuntratt għall-prestazzjoni tal-enerġija' 
tfisser arranġament kuntrattwali bejn il-
benefiċjarju u l-fornitur ta’ miżura għal 
titjib tal-effiċjenza enerġetika, ivverifikata 
u mmonitorjata matul it-terminu kollu tal-
kuntratt, fejn l-investimenti f’dik il-
miżura, li jinkludu x-xogħol, il-provvista 
jew is-servizzi, isiru b’relazzjoni għal-livell 
ta’ titjib tal-effiċjenza enerġetika 
miftiehem kuntrattwalment jew għal 
kriterju ieħor miftiehem ta’ prestazzjoni 
tal-enerġija. 

Or. en

Emenda 397
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

13. 'kuntratt għall-prestazzjoni tal-enerġija' 
tfisser arranġament kuntrattwali bejn il-
benefiċjarju u l-fornitur ta’ miżura għal 
titjib tal-effiċjenza enerġetika, ivverifikata 
u mmonitorjata matul it-terminu kollu tal-
kuntratt, fejn l-investimenti f’dik il-
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effiċjenza enerġetika miftiehem 
kuntrattwalment jew għal kriterju ieħor 
miftiehem ta’ prestazzjoni tal-enerġija, 
bħal iffrankar finanzjarju;

miżura, li jinkludu x-xogħol, il-provvista 
jew is-servizzi, isiru b’relazzjoni għal-livell 
ta’ titjib tal-effiċjenza enerġetika 
miftiehem kuntrattwalment jew għal 
kriterju ieħor miftiehem ta’ prestazzjoni 
tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kuntratt għall-prestazzjoni tal-enerġija mhux dejjem jimplika li l-investiment isir mill-fornitur 
tas-servizz tal-enerġija.

Emenda 398
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-ħidma preparatorja twila tagħha, il-Kummissjoni għandha tkun taf li l-fornituri 
tas-servizzi tal-enerġija jaħdmu fuq il-bażi ta' frankar tal-enerġija ggarantita, u mhux dik 
miftiehma. Barra minn hekk, il-prezzijiet tal-enerġija ta' spiss ivarjaw, mhux l-inqas 
minħabba l-interventi tal-istat. L-iffrankar miftiehem f'kWH għandu għalhekk ikun ukoll 
permess.
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Emenda 399
Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13 a. 'miter intelliġenti' tfisser apparat 
elettroniku li jista' jqis il-konsum tal-
enerġija, billi jżid aktar informazzjoni 
minn miter konvenzjonali, u jista' 
jittrażmetti d-data billi juża forma ta' 
komunikazzjoni elettronika. Fattur 
ewlieni ta' miter intelliġenti huwa l-abilità 
li jipprovdi komunikazzjoni bidirezzjonali 
bejn il-konsumatur u l-fornitur/operatur. 
Għandu jħeġġeġ ukoll is-servizzi li 
jiffaċilitaw l-iffrankar tal-enerġija fid-
djar. Flimkien mal-komunikazzjoni 
bidirezzjonali, miter intelliġenti jista' 
jkollu kwalunkwe funzjonalità jew il-
funzjonalitajiet addizzjonali l-oħrajn 
kollha identifikati mill-Mandat M/441 
dwar l-użu ta' miters intelliġenti, imma 
għar-raġunijiet ta' din id-Direttiva jridu 
jkunu konnessi mal-interfaċċja deskritta 
fl-Anness VI, 1.1;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miter intelliġenti mhuwiex definit la fid-Direttiva 2006/32/KE u lanqas fid-
Direttiva 2009/72/KE. Id-definizzjoni ta' hawn fuq hija meħuda mid-Dokument ta’ Ħidma tas-
Servizzi tal-Kummissjoni "Nota Interpretattiva" dwar 2009/72/KE u 2009/73/KE, u tirreferi 
għall-funzjonalitajiet addizzjonali ta' miter intelliġenti identifikat fil-Mandat M/441 tal-
istandardizzazzjoni dwar l-Użu ta' Miters Intelliġenti.

Emenda 400
Fiona Hall

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

13 b. "dikjarazzjoni" tfisser rendikont li 
juri kemm ġiet ikkunsmata enerġija u 
kemm tiswa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni tipprovdi informazzjoni lill-konsumatur. Din trid tkun differenti minn kont li 
jitlob il-ħlas għax il-konsumaturi jafu jkunu jridu jaqsmu l-pagamenti tagħhom fuq is-sena 
sħiħa permezz ta' skemi ta' debitu dirett jew ta' pagamenti minn qabel.

Emenda 401
Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13 c. "kont" tfisser fattura li titlob 
pagament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni tipprovdi informazzjoni lill-konsumatur. Din trid tkun differenti minn kont li 
jitlob il-ħlas għax il-konsumaturi jafu jkunu jridu jaqsmu l-pagamenti tagħhom fuq is-sena 
sħiħa permezz ta' skemi ta' debitu dirett jew ta' pagamenti minn qabel.

Emenda 402
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. 'koġenerazzjoni' tfisser il-ġenerazzjoni 
simultanja fi proċess wieħed ta’ enerġija 
termali u ta’ enerġija elettrika jew 

15. 'koġenerazzjoni' tfisser il-ġenerazzjoni 
simultanja fi proċess wieħed ta’ enerġija 
termali u ta’ enerġija elettrika jew 
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mekkanika; mekkanika jew sustanza materjali;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-koġenerazzjoni bħala proċess purament relatat mal-enerġija tista' tipproduċi skart, bħal 
ma huwa s-CO2 jew sustanzi oħra bbażati fuq is-CO2.

Emenda 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17 a. "sħana tal-iskart industrijali" tfisser 
flussi sħan mill-industrija li huma prodott 
sekondarju, impossibbli li jiġu evitati waqt 
il-produzzjoni tal-prodott industrijali u ma 
jistgħux jintużaw fil-produzzjoni 
industrijali;

Or. en

Emenda 404
Norbert Glante

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17 a. 'Sħana tal-iskart' tfisser sħana li 
hija prodotta, b'mod li ma jistax jiġi evitat, 
bħala prodott sekondarju tal-proċessi 
industrijali u l-ġenerazzjoni tal-enerġija u 
li ma tistax tintuża fil-produzzjoni 
industrijali jew fl-unità tal-produzzjoni 
tal-enerġija;  

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Isservi biex tħeġġeġ iċ-ċarezza fit-traspożizzjoni tad-direttiva.

Emenda 405
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17 a. 'sħana tal-iskart' tfisser enerġija 
termali li hija prodott sekondarju ta' 
proċess li l-ewwel objettiv tiegħu mhuwiex 
li jipproduċi din is-sħana;

Or. en

Emenda 406
Konrad Szymański

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17 a. "sħana tal-iskart industrijali" tfisser 
flussi sħan mill-industrija li huma prodott 
sekondarju, impossibbli li jiġu evitati waqt 
il-produzzjoni tal-prodott industrijali u ma 
jistgħux jintużaw fil-produzzjoni 
industrijali.

Or. en

Emenda 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

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

17 b. 'sħana tal-iskart industrijali' tfisser 
flussi sħan mill-industrija li huma prodott 
sekondarju, impossibbli li jiġu evitati waqt 
il-produzzjoni tal-prodott industrijali u ma 
jistgħux jintużaw fil-produzzjoni 
industrijali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija bżonnjuża biex jiġi ċċarat l-Artikolu 10 ta' implimentazzjoni.

Emenda 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21 a. ´mikroteknoloġiji li jiġġeneraw l-
enerġija´ jew 'ġeneraturi tal-
mikroenerġija' jfissru varjetà ta’ 
teknoloġiji elettriċi u li jiġġeneraw is-
sħana fuq skala żgħira li jistgħu jiġu 
installati u użati fi djar individwali;

Or. en

Emenda 409
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

21 a. ´mikroteknoloġiji li jiġġeneraw l-
enerġija´ jew 'ġeneraturi tal-
mikroenerġija' jfissru varjetà ta’ 



AM\882687MT.doc 105/111 PE475.874v01-00

MT

teknoloġiji elettriċi u li jiġġeneraw is-
sħana fuq skala żgħira li jistgħu jiġu 
installati u użati fi djar individwali;

Or. en

Emenda 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

25. 'proporzjon ta’ biċċa art' tfisser il-
proporzjon bejn l-erja tal-art u l-erja tal-
qiegħa tal-art għtall-bini f'territorju 
speċifikat;

'proporzjon ta’ biċċa art' tfisser il-
proporzjon bejn l-erja tal-art u l-erja tal-
qiegħa tal-art għall-bini f'territorju 
speċifikat;

Or. fr

Emenda 411
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

25a. 'koġenerazzjoni potenzjali taċ-ċentri 
urbani' tfisser il-possibilità li tintuża s-
sħana tal-iskart għal-raġunijiet ta' tisħin, 
tkessiħ jew teknoloġiċi;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-possibilitajiet varji għall-koġenerazzjoni stipulati fil-proposta jiddependu fuq id-distanza 
mis-sors tas-sħana aktar milli fuq in-numru u n-natura tal-konsumaturi involuti.

Emenda 412
Norbert Glante
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

26. 'tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti' 
tfisser sistema ta’ tisħin jew ta’ tkessiħ 
distrettwali li tuża mill-inqas 50 % ta’ 
sħana rinnovabbli, mormija jew koġenerata 
jew kombinazzjoni ta’ dawn, u li għandha 
fattur tal-enerġija primarja, kif imsemmi 
fid-Direttiva 2010/31/UE, u kkalkulata bi 
qbil mal-istandard EN 15603, ta' mhux 
aktar minn 0.8;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-istandard Ewropew li jiddefinixxi l-metodu għall-kalkolu tal-fattur tal-
enerġija primarja se tgħin it-traspożizzjoni armonizzata ta' din id-direttiva. Dan l-istandard 
Ewropew ġie żviluppat fuq il-bażi ta' mandat mill-Kummissjoni biex jiġi traspost fid-Direttiva 
dwar l-Effiċjenza tal-Enerġija Totali tal-Bini. Dak iż-żmien il-Kummissjoni kienet qieset li l-
fattur għandu jkun ugwali jew inqas minn 0.8.

Emenda 413
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive. In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and cooling. 
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At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfil renewable directive targets.

Emenda 416
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 417
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

26. (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en
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Emenda 418
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

26. 'tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti' 
tfisser sistema ta’ tisħin jew ta’ tkessiħ 
distrettwali li tuża mill-inqas 50 % ta’ 
sħana rinnovabbli, mormija jew koġenerata 
jew kombinazzjoni ta’ dawn, jew li 
għandha fattur tal-enerġija primarja, kif 
imsemmi fid-Direttiva 2010/31/UE, ta’ 
mill-inqas 0.7;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-livelli attwali ta' enerġija primarja li qed tintrema, kull fattur ta' koġenerazzjoni 
li diġà hija ogħla minn 0.7 għandu jitqies bħala effiċjenti.

Emenda 419
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27. 'rinnovazzjoni sostanzjal'” tfisser 
rinnovazzjoni li l-ispiża tagħha taqbeż il-
50 % tal-kost tal-investiment għal unità 
paragunabbli ġdida skont id-
Deċiżjoni 2007/74/KE jew li teżiġi l-
aġġornament tal-permess mogħti taħt id-
Direttiva 2010/75/UE.

27. 'rinnovazzjoni sostanzjali' tfisser 
rinnovazzjoni li l-ispiża tagħha taqbeż il-
50 % tal-kost tal-investiment għal unità 
paragunabbli ġdida skont id-
Deċiżjoni 2007/74/KE jew li teżiġi l-
aġġornament tal-permess mogħti taħt id-
Direttiva 2010/75/UE; fil-każ tal-bini, 
'rinnovazzjoni sostanzjali' tfisser ir-
rinnovazzjoni ta' bini kif definit fl-
Artikolu 2(10) tad-Direttiva 2010/31/KE.

Or. ro
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Emenda 420
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27 a. 'iffinanzjar minn partijiet terzi' 
tfisser arranġament kuntrattwali li 
jinvolvi parti terza - flimkien mal-fornitur 
tal-enerġija u l-benefiċjarju tal-miżura 
għal titjib tal-effiċjenza enerġetika - li 
tipprovdi l-kapital għal dik il-miżura u 
tagħti kont lill-benefiċjarji ekwivalenti 
għal parti mill-effiċjenza tal-enerġija li 
tkun inkisbet bħala riżultat tal-miżura 
għal titjib tal-effiċjenza enerġetika. Dik il-
parti terza tista' jew ma tistax tkun ESCO;

Or. en

Emenda 421
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27a. 'frankar tal-azzjoni bikrija' huwa 
dak l-iffrankar li jirriżulta minn miżuri 
għal titjib tal-effiċjenza enerġetika li jkun 
beda sena qabel imma mhux qabel l-1995 
u li jkun għadu qed jiġġenera frankar fl-
2016 u wara;

Or. en

Emenda 422
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 27a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27 a. Iffrankar tal-Azzjoni Bikrija huwa 
frankar li jirriżulta minn miżuri tal-
effiċjenza enerġetika mill-Istati Membri, li 
ma jkunx beda qabel l-1995 u li jkun 
effettiv sa tal-anqas l-2016.

Or. de

Emenda 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27 a. 'Faqar tal-enerġija' tfisser meta 
jintnefaq ammont mhux proporzjonat ta' 
dħul fuq l-enerġija. B'mod speċifiku dan 
huwa definit bħala familji li jkollhom 
jonfqu f'termini ta' persentaġġi tad-dħul 
tal-familji tagħhom, aktar minn darbtejn 
il-valur medjan tal-persentaġġ li jintnefaq 
mill-familji fuq l-enerġija użata fid-djar; 
l-infiq huwa kkalkulat biex ikun hemm l-
istess temperaturi ġewwa d-djar bħall-
maġġoranza tal-familji nazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Parti mill-benefiċċji tal-effiċjenza tal-enerġija trid tkun immirata lejn dawk li jsofru minn 
faqar enerġetiku. Sabiex dan isir, il-kunċett irid ikun definit. L-esperjenza tar-Renju Unit 
tipponta lejn problemi b'sehem assolut, li huwa għaliex jintgħażel minflok l-approċċ tas-
sehem relattiv.


