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Emenda 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Finanzjament u Appoġġ Tekniku

2a. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 107 u 108 TFUE, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu faċilitajiet ta' 
finanzjament biex jaggregaw diversi flussi 
ta' finanzjament fosthom:
(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji u multi 
ġejjin minn obbligi li ma ġewx issodisfati 
stipulati fl-Artikolu 6,
(b) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika fl-Artikolu 10(3) tad-
Direttiva 2009/29/KE,
(c) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika minn bonds tal-proġetti tal-
UE,
(d) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika fil-qafas finanzjarju 
multiannwali, b'mod partikulari l-fondi 
ta' koeżjoni u strutturali, u strumenti 
finanzjarji Ewropej dedikati, assistenza 
teknika u inġinerija finanzjarja,
(e) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika mill-Bank Ewropew tal-
Investiment (BEI) u minn istituzzjonijiet 
finanzjarji Ewropej oħra, b'mod 
partikulari l-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) u l-
Bank ta' Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa 
(CEB),
f) riżorsi nazzjonali, fost oħrajn minn 
banek pubbliċi u istituzzjonijiet finanzjarji 
nazzjonali oħra.
2. Il-faċilitajiet ta' finanzjament 
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għandhom:
(a) jużaw dawn il-flus biex jiġġeneraw l-
ogħla ingranaġġ possibbli ta' kapital 
privat, b'mod partikulari billi jiġu sfruttati 
investituri istituzzjonali;
(b) jipprovdu għodda finanzjarja (eż. 
garanziji fuq self għall-kapital privat, 
garanziji fuq self biex jitħeġġu l-kuntratti 
għall-prestazzjoni tal-enerġija, għotjiet, 
self sussidjat u linji ta' kreditu dedikati) li 
tnaqqas kemm ir-riskji nnutati kif ukoll 
dawk attwali ta' proġetti ta' effiċjenza 
enerġetika;
(c) ikunu marbuta ma' programmi jew 
aġenziji li jaggregaw u jivvalutaw il-
kwalità ta' proġetti ta' ffrankar tal-
enerġija, jipprovdu assistenza teknika, 
jippromwovu s-suq tas-servizzi tal-
enerġija u jgħinu jiġġeneraw domanda 
mill-konsumatur għal dawn is-servizzi, 
skont l-Artikolu 14;
(d) jipprovdu riżorsi adegwati biex 
jappoġġjaw programmi ta' taħriġ u 
ċertifikazzjoni li jtejbu u jakkreditaw il-
ħiliet għall-effiċjenza enerġetika.
3. Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, 
direttament jew permezz tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji Ewropej, tgħin lill-Istati 
Membri fuq talba tagħhom fl-
istabbiliment ta' faċilitajiet ta' 
finanzjament u skemi ta' appoġġ tekniku 
bil-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika 
f'setturi differenti, billi tappoġġja l-
iskambju tal-aħjar prattika bejn l-
awtoritajiet jew il-korpi nazzjonali jew 
reġjonali responsabbli.
4. Il-Kummissjoni għandha, 
b'kollaborazzjoni mal-BEI tfassal 
strateġija biex tappoġġja l-mekkaniżmi 
finanzjarji u tattira kapital privat billi 
pereżempju tkabbar l-għarfien dwar il-
faċilitajiet finanzjarji fost investituri 
istituzzjonali mmirati u tabbozza linji 
gwida bbażati fuq l-aħjar prattiki.
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Or. en

Emenda 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Finanzjament u Appoġġ Tekniku

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 107 u 108 TFUE, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu faċilitajiet ta' 
finanzjament biex jaggregaw diversi flussi 
ta' finanzjament fosthom:
(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji u multi 
ġejjin minn obbligi li ma ġewx issodisfati 
stipulati fl-Artikolu 6,
(b) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika fl-Artikolu 10(3) tad-
Direttiva 2009/29/KE,
(c) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika minn bonds tal-proġetti tal-
UE,
(d) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika fil-qafas finanzjarju 
multiannwali, b'mod partikulari l-fondi 
ta' koeżjoni u strutturali, u strumenti 
finanzjarji Ewropej dedikati, assistenza 
teknika u inġinerija finanzjarja,
(e) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika mill-Bank Ewropew tal-
Investiment (BEI) u minn istituzzjonijiet 
finanzjarji Ewropej oħra, b'mod 
partikulari l-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) u l-
Bank ta' Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa 
(CEB),
(f) riżorsi nazzjonali, fost oħrajn minn 
banek pubbliċi u istituzzjonijiet finanzjarji 
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nazzjonali oħra.
2. Il-faċilitajiet ta' finanzjament 
għandhom:
(a)jużaw dawn il-flus biex jiġġeneraw l-
ogħla ingranaġġ possibbli ta' kapital 
privat, b'mod partikulari billi jiġu sfruttati 
investituri istituzzjonali, filwaqt li 
jintużaw kriterji li jiżguraw il-kisba ta' 
għanijiet ambjentali u soċjali għall-għoti 
ta' fondi;
(b) jipprovdu għodda finanzjarja (eż. 
garanziji fuq self għall-kapital privat, 
garanziji fuq self biex jitħeġġu l-kuntratti 
għall-prestazzjoni tal-enerġija, għotjiet, 
self sussidjat, linji ta' kreditu dedikati u 
sistemi finanzjarji ta' partijiet terzi) li 
tnaqqas kemm ir-riskji nnutati kif ukoll 
dawk attwali ta' proġetti ta' effiċjenza 
enerġetika u jippermettu rinnovamenti 
kosteffikaċi anke fost unitajiet domestiċi 
bi dħul baxx u medju;
(c) ikunu marbuta ma' programmi jew 
aġenziji li jaggregaw u jivvalutaw il-
kwalità ta' proġetti ta' ffrankar tal-
enerġija, jipprovdu assistenza teknika, 
jippromwovu s-suq tas-servizzi tal-
enerġija u jgħinu jiġġeneraw domanda 
mill-konsumatur għal dawn is-servizzi, 
skont l-Artikolu 14;
(d) jipprovdu riżorsi adegwati biex 
jappoġġjaw programmi ta' taħriġ u 
ċertifikazzjoni li jtejbu u jakkreditaw il-
ħiliet għall-effiċjenza enerġetika.
(e) jipprovdu riżorsi adegwati biex 
jappoġġjaw id-djalogu soċjali u l-iffissar 
ta' standards bil-għan li titjieb l-effiċjenza 
enerġetika u jkunu żgurati kundizzjonijiet 
ta' xogħol tajbin u saħħa u sikurezza fuq 
ix-xogħol.
3. Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, 
direttament jew permezz tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji Ewropej, tgħin lill-Istati 
Membri fuq talba tagħhom fl-
istabbiliment ta' faċilitajiet ta' 
finanzjament u skemi ta' appoġġ tekniku 
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bil-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika 
f'setturi differenti.
Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
iskambju tal-aħjar prattika bejn l-
awtoritajiet u l-korpi nazzjonali jew 
reġjonali responsabbli, pereżempju 
permezz ta' laqgħat annwali tal-korpi 
regolatorji, bażijiet ta' dejta 
b'informazzjoni dwar l-implimentazzjoni 
ta' miżuri minn Stat Membru u tqabbil 
bejn il-pajjiżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tar-rapporteur hija meqjusa b'mod favorevoli.  Bidliet: 2a) Il-kriterji li d-
distribuzzjoni tal-fondi għandha taderixxi magħhom. 2b) Għandu jkun enfasizzat li tal-anqas
miżura waħda ta' titjib fl-effiċjenza enerġetika għandha tkun ta' benefiċċju għal dawk li qed 
ibatu minn faqar enerġetiku. 2e) Għandna niżguraw kundizzjonijiet ta' xogħol xierqa għal 
dawk li qed iwettqu t-titjib reali fl-effiċjenza enerġetika. 4) Fl-aħħar nett, l-appoġġ tal-
iskambju tal-aħjar prattiki huwa kruċjali u parti mill-ħsieb għal politika Ewropea dwar din il-
kwistjoni.

Emenda 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Finanzjament u Appoġġ Tekniku

2a. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 107 u 108 TFUE, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu faċilitajiet ta' 
finanzjament biex jaggregaw diversi flussi 
ta' finanzjament fosthom:
(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji u multi 
ġejjin minn obbligi li ma ġewx issodisfati 
stipulati fl-Artikolu 6,
(b) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika fl-Artikolu 10(3) tad-



PE475.929v01-00 8/106 AM\883474MT.doc

MT

Direttiva 2009/29/KE,
(c) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika minn bonds tal-proġetti tal-
UE,
(d) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika fil-qafas finanzjarju 
multiannwali, b'mod partikulari l-fondi 
ta' koeżjoni u strutturali, u strumenti 
finanzjarji Ewropej dedikati, assistenza 
teknika u inġinerija finanzjarja,
(e) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika mill-Bank Ewropew tal-
Investiment (BEI) u minn istituzzjonijiet 
finanzjarji Ewropej oħra, b'mod 
partikulari l-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) u l-
Bank ta' Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa 
(CEB),
(f) riżorsi nazzjonali, fost oħrajn minn 
banek pubbliċi u istituzzjonijiet finanzjarji 
nazzjonali oħra.
2. Il-faċilitajiet ta' finanzjament 
għandhom:
(a) jużaw dawn il-flus biex jiġġeneraw l-
ogħla ingranaġġ possibbli ta' kapital 
privat, b'mod partikulari billi jiġu sfruttati 
investituri istituzzjonali;
(b) jipprovdu għodda finanzjarja (eż. 
garanziji fuq self għall-kapital privat, 
garanziji fuq self biex jitħeġġu l-kuntratti 
għall-prestazzjoni tal-enerġija, għotjiet, 
self sussidjat u linji ta' kreditu dedikati) li 
tnaqqas kemm ir-riskji nnutati kif ukoll 
dawk attwali ta' proġetti ta' effiċjenza 
enerġetika;
(c) ikunu marbuta ma' programmi jew 
aġenziji li jaggregaw u jivvalutaw il-
kwalità ta' proġetti ta' ffrankar tal-
enerġija, jipprovdu assistenza teknika, 
jippromwovu s-suq tas-servizzi tal-
enerġija u jgħinu jiġġeneraw domanda 
mill-konsumatur għal dawn is-servizzi, 
skont l-Artikolu 14;
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(d) jipprovdu riżorsi adegwati biex 
jappoġġjaw programmi ta' taħriġ u 
ċertifikazzjoni li jtejbu u jakkreditaw il-
ħiliet għall-effiċjenza enerġetika;
(e) jipprovdu riżorsi għar-riċerka dwar, u 
dimostrazzjoni u aċċelerazzjoni tal-
utilizzazzjoni ta' teknoloġiji fuq skala 
żgħira u mikro biex tiġi ġġenerata l-
enerġija u t-titjib tal-konnessjonijiet ta' 
dawn il-ġeneraturi mal-grilja;
(f) ikunu marbuta ma' programmi 
responsabbli għal azzjonijiet li 
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika fid-
djar kollha sabiex il-faqar enerġetiku 
jkun evitat u s-sidien li jikru d-djar ikunu 
mħeġġa jagħmlu l-proprjetà tagħhom 
kemm jista' jkun effiċjenti fl-użu tal-
enerġija.
3. Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, 
direttament jew permezz tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji Ewropej, tgħin lill-Istati 
Membri fuq talba tagħhom fl-
istabbiliment ta' faċilitajiet ta' 
finanzjament u skemi ta' appoġġ tekniku 
bil-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika 
f'setturi differenti, billi tappoġġja l-
iskambju tal-aħjar prattika bejn l-
awtoritajiet jew il-korpi nazzjonali jew 
reġjonali responsabbli.

Or. en

Emenda 427
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Finanzjament u Appoġġ Tekniku

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 107 
u 108 tat-Trattat, l-Istati Membri 
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għandhom jistabbilixxu faċilitajiet ta' 
finanzjament biex jaggregaw diversi flussi 
ta' finanzjament fosthom:
(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji u multi 
ġejjin minn obbligi li ma ġewx issodisfati 
stipulati fl-Artikolu 6,
(b) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika fl-Artikolu 10(3) tad-
Direttiva 2009/29/KE,
(c) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika minn bonds tal-proġetti tal-
UE,
(d) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika fil-qafas finanzjarju 
multiannwali, b'mod partikulari l-fondi 
għall-iżvilupp ta' koeżjoni, strutturali u 
rurali, u strumenti finanzjarji Ewropej 
dedikati, assistenza teknika u inġinerija 
finanzjarja,
(e) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika mill-Bank Ewropew tal-
Investiment - bħall-Fond Ewropew għall-
Effiċjenza Enerġetika - u minn 
istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej oħra, 
b'mod partikulari l-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp u l-Bank ta' 
Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa,
(f) riżorsi nazzjonali, fost oħrajn minn 
banek pubbliċi u istituzzjonijiet finanzjarji 
nazzjonali oħra.
2. B'kont meħud tal-prinċipji ta' 
flessibiltà u sussidjarjetà, il-faċilitajiet ta' 
finanzjament għandhom:
(a) jużaw dawn il-flus biex jiġġeneraw l-
ogħla ingranaġġ possibbli ta' kapital 
privat, b'mod partikulari billi jiġu sfruttati 
investituri istituzzjonali;
(b) jipprovdu għodda finanzjarja (eż. 
garanziji fuq self għall-kapital privat, 
garanziji fuq self biex jitħeġġu l-kuntratti 
għall-prestazzjoni tal-enerġija, għotjiet, 
self sussidjat u linji ta' kreditu dedikati) li 
tnaqqas kemm ir-riskji nnutati kif ukoll 
dawk attwali ta' proġetti ta' effiċjenza 
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enerġetika;
(c) ikunu marbuta ma' programmi jew 
aġenziji li jaggregaw u jivvalutaw il-
kwalità ta' proġetti ta' ffrankar tal-
enerġija, jipprovdu assistenza teknika, 
jippromwovu s-suq tas-servizzi tal-
enerġija u jgħinu jiġġeneraw domanda 
mill-konsumatur għal dawn is-servizzi, 
skont l-Artikolu 14;
(d) jipprovdu riżorsi adegwati biex 
jappoġġjaw programmi ta' taħriġ u 
ċertifikazzjoni li jtejbu u jakkreditaw il-
ħiliet għall-effiċjenza enerġetika.
3. Il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, 
direttament jew permezz tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji Ewropej, tgħin lill-Istati 
Membri fuq talba tagħhom fl-
istabbiliment ta' faċilitajiet ta' 
finanzjament u skemi ta' appoġġ tekniku 
bil-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika 
f'setturi differenti, billi tappoġġja l-
iskambju tal-aħjar prattika bejn l-
awtoritajiet jew il-korpi nazzjonali jew 
reġjonali responsabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur għandu raġun jaħseb li mingħajr il-mekkaniżmi ta' finanzjament meħtieġa, il-
miżuri proposti f'din id-Direttiva se jibqgħu fantażija u mhux se joħolqu bosta impjiegi u 
joħolqu innovazzjoni. Barra mis-sorsi finanzjarji diġà msemmija mir-rapporteur, 
ninkoraġġixxu lill-Parlament Ewropew jorbot flimkien fondi għall-iżvilupp rurali u proġetti 
ta' effiċjenza enerġetika f'żoni rurali.

Emenda 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A.
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum 
tal-enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma 
għandhom jikkunsidraw il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija ta’ 
20 %, il-miżuri pprovduti f’din id-
Direttiva, il-miżuri adottati sabiex jintlaħqu 
l-miri nazzjonali għall-iffrankar tal-
enerġija li ġew adottati skont l-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/32/KE u 
miżuri oħrajn sabiex tkun promossa l-
effiċjenza enerġetika fi ħdan l-Istati 
Membri u fuq il-livell tal-Unjoni.

1. Sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 
2013, l-Istati Membri għandhom jaqblu 
dwar miri nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika, ibbażati fuq proposta tal-
Kummissjoni, b'kont meħud tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness Ia 
sabiex jiġi żgurat li tintlaħaq il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija 
primarja ta' 20% sal-2020, li tirrikjedi jew 
tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja 
tal-UE ta' 368 Mtoe fl-2020 jew tnaqqis fl-
intensità tal-enerġija tal-UE ta' mhux 
aktar minn 104 tunnellati ta' żejt 
ekwivalenti għal kull miljun euro prodott 
domestiku gross espressi fi prezzijiet tal-
2005 fl-2020. Il-miri nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika għandhom ikunu 
espressi jew bħala livell assolut ta’ 
ffrankar fil-konsum tal-enerġija primarja
jew bħala livell assolut ta' konsum tal-
enerġija primarja fl-2020 relattiva mal-
PDG ipproġettat f'dik is-sena.  Għandha 
tqis il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, 
il-miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb il-mira kumplessiva, it-tisħiħ tal-miri nazzjonali permezz tal-introduzzjoni ta' 
qsim ċar tal-piżijiet, metodoloġija għall-kejl u l-verifika (ara Emenda għall-Artikolu 3(2a)) u 
rwol b'saħħtu għall-Kummissjoni (ara l-Emenda għall-Artikolu 19(2)) jidher aktar adegwat u 
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Dan jippermetti lill-Istati Membri jkunu aktar flessibbli 
fir-rigward tal-għażla tal-istrumenti u jkunu konformi mar-rapport Bendtsen adottat mill-PE 
fil-15 ta' Diċembru 2010.
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Emenda 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma
għandhom jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni 
għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-
miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali vinkolanti għall-effiċjenza 
enerġetika espressa bħala livell assolut ta’ 
konsum tal-enerġija primarja fl-2020, li 
għandha tkun innotifikata lill-
Kummissjoni sa [id-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva]. Dawn il-miri 
għandhom ikunu ffissati skont il-valuri 
indikattivi stabbiliti fl-Anness 0 u 
għandhom jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni 
għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %. L-Istati 
Membri għandhom jadottaw perkors ta' 
titjib fl-effiċjenza enerġetika u jadottaw 
miżuri ddisinjati b'mod effikaċi biex 
jiżguraw li t-titjib fl-effiċjenza enerġetika 
tagħhom ikun daqs jew iżjed minn dak 
muri fil-perkors. L-Istati Membri jistgħu 
jadottaw ukoll il-miżuri pprovduti f’din id-
Direttiva, il-miżuri adottati sabiex jintlaħqu 
l-miri nazzjonali għall-iffrankar tal-
enerġija li ġew adottati skont l-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/32/KE u 
miżuri oħrajn sabiex tkun promossa l-
effiċjenza enerġetika fi ħdan l-Istati 
Membri u fuq il-livell tal-Unjoni. Kull 
devjazzjoni mill-valuri fl-Anness 0 
għandhom ikunu ġġustifikati u nnotifikati 
lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli tirrikjedi lill-Istati Membri jadottaw miżuri effettivi 
konformi ma' perkors ta' titjib. Dan l-approċċ qed jiffunzjona tajjeb fil-prattika u għalhekk 
għandu jiġi adottat ukoll fir-rigward tal-effiċjenza enerġetika. Miri mandatorji wrew li 
jipproduċu riżultati peress li dawn jipprovdu ċertezza fl-investiment għall-industrija u 
jiżguraw li hemm impenn politiku kbir x'jitwassal.
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Emenda 430
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020 jew bħala livell 
assolut tal-konsum tal-enerġija finali fl-
2020. Meta jistabbilixxu dawn il-miri, 
huma għandhom jikkunsidraw il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, 
il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni, u miżuri li jnaqqsu d-
dipendenza fuq l-importazzjonijiet, iżidu l-
proporzjon ta' enerġija ġġenerata minn 
sorsi rinnovabbli u jnaqqsu l-emissjonijiet 
tad-CO2.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'suq intern, enfasi żejda fuq il-konsum tal-enerġija primarja jwassal għal żieda fl-
importazzjonijiet tal-enerġija u għalhekk għal dipendenza fuq l-importazzjonijiet. Dan ifixkel 
ukoll it-tranżizzjoni lejn ekonomija bbażata fuq l-enerġija rinnovabbli. Għal dik ir-raġuni, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jużaw il-konsum ta' enerġija finali bħala parametru 
referenzjarju meta jiffissaw il-miri. Ħafna pajjiżi li mhumiex tal-UE (il-Ġappun, iċ-Ċina, 
eċċ.) jiddefinixxu l-effiċjenza enerġetika bħala l-produttività enerġetika tal-ekonomija 
tagħhom.

Emenda 431
Vicky Ford
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira ewlenija tal-Unjoni
dwar l-effiċjenza enerġetika ta' 20% għall-
2020, il-miżuri pprovduti f’din id-
Direttiva, il-miżuri adottati sabiex jintlaħqu 
l-miri nazzjonali għall-iffrankar tal-
enerġija li ġew adottati skont l-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/32/KE u 
miżuri oħrajn sabiex tkun promossa l-
effiċjenza enerġetika fi ħdan l-Istati 
Membri u fuq il-livell tal-Unjoni. Meta 
jistabbilixxu l-miri nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika, l-Istati Membri 
jistgħu jikkunsidraw iċ-ċirkostanzi 
nazzjonali li jaffettwaw l-effiċjenza tal-
konsum tal-enerġija primarja, bħal bidliet 
fl-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-
enerġija, żvilupp tal-użu tal-bijomassa kif 
ukoll sorsi rinnovabbli tal-enerġija bħar-
riħ u x-xemx fost oħrajn, u ġbir u ħżin 
tad-diossidu tal-karbonju (CCS).

Or. en

Emenda 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika espressa bħala livell assolut ta’ 
konsum tal-enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma 

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
livell assolut ta’ konsum tal-enerġija 
primarja nazzjonali tiegħu fl-2020 ikun 
taħt il-mira tal-kolonna tax-xellug tat-
tabella fl-Anness -1.  Dawn il-miri 
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għandhom jikkunsidraw il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, 
il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq 
il-livell tal-Unjoni.

nazzjonali mandatorji huma konsistenti 
mal-objettivi tal-Unjoni għal iffrankar tal-
enerġija ta’ mill-inqas 20 %, li tirrikjedi 
tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja 
tal-UE ta' mill-inqas 368 Mtoe fl-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miri vinkolanti jiżguraw impenn politiku. Dawn joħolqu inċentiv għal kumpaniji sabiex 
jinvestu u għal Stati Membri sabiex jaġixxu. Dan ikollu effett pożittiv fuq l-ekonomija, il-
ħolqien tax-xogħol u s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija.
Skont il-Kummissjoni l-mira ta' 20% tirrikjedi tnaqqis ta' mill-inqas 368 Mtoe fl-2020 
(enerġija primarja).

Emenda 433
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw
mira nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika espressa bħala livell assolut ta’ 
konsum tal-enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma 
għandhom jikkunsidraw il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, 
il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq 
il-livell tal-Unjoni.

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
livell assolut ta’ konsum tal-enerġija 
primarja nazzjonali tiegħu fl-2020 ikun 
taħt il-mira tiegħu kif stipulat fl-Anness -
1. Tali miri nazzjonali mandatorji huma 
konsistenti mal-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ mill-inqas 20 % 
msemmija fl-Artikolu 1 li tillimita l-
konsum tal-enerġija primarja tal-UE għal 
massimu ta' 1353,50 Mtoe fl-2020, li 
tirrappreżenta 80% tal-konsum tal-
enerġija fl-2007.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-politiki attwali dwar l-effiċjenza enerġetika jiddgħajfu minn nuqqas ta' ċarezza fil-livell ta' 
ffrankar tal-enerġija li kull Stat Membru jrid jikseb. Metodoloġija Ewropea dwar kif jiġu 
stabbiliti miri nazzjonali jridu jkunu stipulati fid-Direttiva biex ikun garantit li t-total 
tagħhom huwa ta' 20%, u sabiex dawn ikunu jistgħu jsiru miri vinkolanti mad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva.

Emenda 434
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali indikattiva għall-effiċjenza 
enerġetika espressa bħala livell assolut ta’ 
konsum tal-enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni dwar l-
effiċjenza enerġetika ta' 20% għas-sena 
2020, il-miżuri pprovduti f’din id-
Direttiva, il-miżuri adottati sabiex jintlaħqu 
l-miri nazzjonali għall-iffrankar tal-
enerġija li ġew adottati skont l-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/32/KE u 
miżuri oħrajn sabiex tkun promossa l-
effiċjenza enerġetika fi ħdan l-Istati 
Membri u fuq il-livell tal-Unjoni. Meta 
jistabbilixxu l-miri nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika, l-Istati Membri 
jistgħu jikkunsidraw iċ-ċirkostanzi 
nazzjonali li jaffetwaw il-konsum tal-
enerġija primarja: Bidliet fl-importazzjoni 
u l-esportazzjoni tal-enerġija, żvilupp tal-
użu tal-bijomassa kif ukoll l-enerġija tar-
riħ u x-xemx, u ġbir u ħżin tad-diossidu 
tal-karbonju (CCS).

Or. en
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Emenda 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija kemm finali kif ukoll primarja fl-
2020. Meta jistabbilixxu dawn il-miri, 
huma għandhom jikkunsidraw il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, 
il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni. Għandhom jitqiesu wkoll 
miżuri li jnaqqsu l-emissjonijiet ta' gass 
b'effett serra u li jżidu l-użu ta' enerġija 
rinnovabbli.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-enerġija primarja bħala mezz ta' kejl għall-iffrankar tal-enerġija huwa 
problematiku u jmur kontra l-miri tal-Unjoni Ewropea dwar l-enerġija rinnovabbli. 
Pereżempju, fi Stati Membri li qed iżidu l-użu tal-bijoenerġija, il-konsum tal-enerġija 
primarja jista' jiżdied billi l-bijofjuwils fihom inqas enerġija minn fjuwils fossili.

Emenda 436
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Din id-direttiva tistabbilixxi miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija 
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espressa bħala livell assolut ta’ konsum 
tal-enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma 
għandhom jikkunsidraw il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, 
il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq 
il-livell tal-Unjoni.

espressi bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fis-snin 2020, 2025 u 
2030. Kif stipulat fl-Anness I dawn il-miri 
nazzjonali se jiżguraw il-kisba tal-mira 
tal-Unjoni għal iffrankar tal-enerġija ta’ 
20 % għall-2020 u lil hinn.

Or. en

Emenda 437
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma 
għandhom jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni 
għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-
miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali indikattiva għall-effiċjenza 
enerġetika espressa bħala livell assolut ta’ 
konsum tal-enerġija primarja finali fl-
2020. Waqt li jagħmlu dan, huma 
għandhom jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni 
dwar l-effiċjenza enerġetika ta’ 20 %, il-
miżuri inklużi f’din id-Direttiva u miżuri 
oħrajn sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miri nazzjonali indikattivi għandhom ikunu bbażati fuq konsum tal-enerġija finali. Il-
konsum tal-enerġija primarja jista' jiżdied jekk Stat Membru jtejjeb l-awtosuffiċjenza 
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enerġetika permezz ta' investimenti b'livell baxx ta' karbonju fil-produzzjoni tal-enerġija 
nukleari jew dik rinnovabbli jew fis-CCS. Investimenti li jnaqqsu l-importazzjonijiet ta' 
enerġija m'għandhomx jiġu penalizzati bl-approċċ tal-enerġija primarja.

Emenda 438
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum 
tal-enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma
għandhom jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni 
għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-
miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. Sat-30 ta' Ġunju 2013, l-Istati Membri 
għandhom jiffissaw mira nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika, ibbażata fuq miri 
settorjali għall-effiċjenza enerġetika. Sal-
31 ta' Diċembru 2012, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi metodoloġija 
komuni għall-kalkolu tal-effiċjenza 
enerġetika settorjali. Meta jistabbilixxu l-
miri, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 439
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali indikattiva għall-effiċjenza 
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espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

enerġetika espressa bħala livell assolut ta’ 
konsum tal-enerġija primarja fl-2020 
relattiva mal-PDG per capita pproġettat 
għal dik is-sena. Meta jistabbilixxu dawn 
il-miri, huma għandhom jikkunsidraw il-
mira tal-Unjoni dwar l-effiċjenza 
enerġetika ta' 20% għall-2020, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni. L-Istati Membri jistgħu 
jikkunsidraw il-livell tal-iżvilupp tagħhom 
meta jistabbilixxu miri nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika.

Or. en

Emenda 440
Kathleen Van Brempt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 % għall-2020 
meta mqabbel mal-2007, li jfisser li l-
konsum ta' enerġija primarja tal-Unjoni 
jeħtieġ li jonqos bi 338 Mtoe fl-2020. Il-
miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
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livell tal-Unjoni għandhom jiġu 
kkunsidrati wkoll.

Or. en

Emenda 441
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum 
tal-enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika. 
Meta jistabbilixxu dawn il-miri, huma 
għandhom jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni 
ta’ 20 % żieda fl-effiċjenza enerġetika 
meta mqabbla mal-previżjonijiet għall-
2020, il-miżuri pprovduti f’din id-
Direttiva, il-miżuri adottati sabiex jintlaħqu 
l-miri nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika li ġew adottati skont l-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/32/KE u 
miżuri oħrajn sabiex tkun promossa l-
effiċjenza enerġetika fi ħdan l-Istati 
Membri u fuq il-livell tal-Unjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tad-direttiva għandu jirrifletti l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li 
saret f'Marzu 2007.

Emenda 442
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020 u jiffissaw 
obbligi settorjali u/jew obbligu fuq 
konsumaturi finali (residenzjali, 
industrijali, terzjarji u amministrazzjoni 
pubblika), jew jinkoraġġixxu ftehimiet 
volontarji fost operaturi. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

Or. en

Justification

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Emenda 443
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
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mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum 
tal-enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma 
għandhom jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni 
għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-
miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala tnaqqis fl-intensità tal-
enerġija kumplessiva b'20% fuq il-valuri 
tal-2010 fl-2020. Meta jistabbilixxu din il-
mira, huma għandhom jikkunsidraw il-
miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 444
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum
tal-enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa jew bħala livell assolut ta’ 
ffrankar tal-enerġija primarja jew bħala 
livell assolut ta’ konsum tal-enerġija 
primarja fl-2020 relattiva mal-PDG 
pproġettat u relattiva mal-konsum tal-
enerġija per capita. Meta jistabbilixxu 
dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 445
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja jew finali (kif ukoll il-
produzzjoni tal-enerġija, it-trażmissjoni u 
d-distribuzzjoni) fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Żieda fis-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, pereżempju, iżżid il-konsum tal-enerġija primarja. Bl-
istess mod, jekk il-ġenerazzjoni tal-elettriku domestiku jieħu post l-elettriku impurtat minn 
pajjiżi terzi se jiżdied il-konsum tal-enerġija primarja. Sabiex il-miri għall-politika dwar l-
enerġija jsiru konsistenti, għandu jkun hemm l-għażla li mira għall-effiċjenza enerġetika tkun 
definita skont il-kosnum finali.

Emenda 446
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni. Kull Stat Membru jista' 
jiddikjara l-miri nazzjonali tiegħu 
vinkolanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu liberi sabiex jiddeċiedu kif se jiksbu l-miri tagħhom għall-
iffrankar tal-enerġija.

Emenda 447
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika espressa bħala livell assolut ta’ 
konsum tal-enerġija primarja fl-2020.
Meta jistabbilixxu dawn il-miri, huma 
għandhom jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni 
għal iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-
miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 

1. Meta jistabbilixxu miri għall-effiċjenza 
enerġetika, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
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ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 448
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja jew finali fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-enerġija finali hija l-unika enerġija li taffetwa direttament lill-konsumaturi: miżuri relatati 
mal-enerġija finali għandhom impatt viżibbli fuq il-kontijiet tal-utenti aħħarija u għaldaqstant 
jgħinu fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku, u b'mod aktar ġenerali jsaħħu l-abbiltà ta' akkwist 
ta' ċittadini ordinarji u l-kompetittività tal-kumpaniji.

Emenda 449
Catherine Trautmann
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-
proporzjon ta' intensità tal-enerġija, il-
miżuri pprovduti f’din id-Direttiva, il-
miżuri adottati sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija li 
ġew adottati skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 450
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE, azzjonijiet bikrija u 
miżuri oħrajn sabiex tkun promossa l-
effiċjenza enerġetika fi ħdan l-Istati 
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livell tal-Unjoni. Membri u fuq il-livell tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-effiċjenza enerġetika u l-programmi disponibbli fl-Istati Membri huma pjuttost 
differenti. Huwa importanti li tinġibed l-attenzjoni fuq programmi (volontarji) u miżuri fl-
Istati Membri fil-passat. Dan jagħmel sens sabiex ikunu onorati dawk li huma minn ta' 
quddiem u jagħtu eżempji tal-aħjar prattika lill-oħrajn.

Emenda 451
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri kosteffikaċi 
oħrajn sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.  

Or. ro

Emenda 452
Michael Theurer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika 
espressa bħala livell assolut ta’ konsum tal-
enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiffissaw 
mira nazzjonali vinkolanti għall-effiċjenza 
enerġetika espressa bħala livell assolut ta’ 
konsum tal-enerġija primarja fl-2020. Meta 
jistabbilixxu dawn il-miri, huma għandhom 
jikkunsidraw il-mira tal-Unjoni għal 
iffrankar tal-enerġija ta’ 20 %, il-miżuri 
pprovduti f’din id-Direttiva, il-miżuri 
adottati sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-iffrankar tal-enerġija li ġew adottati 
skont l-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE u miżuri oħrajn 
sabiex tkun promossa l-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Istati Membri u fuq il-
livell tal-Unjoni.

Or. de

Emenda 453
Adam Gierek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk l-effiċjenza enerġetika primarja 
minn fjuwils fossili hija inqas minn jew 
tammonta għal 50%, l-utenti industrijali 
ta' tali enerġija, b'mod partikulari dawk 
fis-settur tal-enerġija, għandhom jixtru bi 
rkant id-drittijiet ta' emissjoni tad-CO2
kollu prodott waqt il-proċess ta' 
konverżjoni; jekk jinqabeż il-livell limitu 
ta' 50% effiċjenza fuq indikaturi 
perċentwali oħra, l-emittenti għandhom 
ikunu eżentati mill-ħtieġa li jixtru d-
drittijiet għal emissjonijiet tad-CO2 fi 
rkant, b'ammont perċentwali ugwali 
għall-effiċjenza totali mnaqqsa b'50%.
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza primarja taħt il-forma ta' enerġija kimika tinbidel l-aktar f'forom oħra ta' 
enerġija, li l-effiċjenza eżatta tagħhom tiddependi fuq il-parametri involuti fil-proċess. Mil-lat 
tekonoloġiku, l-użu ta' livell limitu ta' 50% effiċjenza huwa indikatur ambizzjuż, billi 
eżenzjonijiet mill-irkant tad-CO2 jsaħħu l-interess b'modi innovattivi għaż-żieda fl-effiċjenza.

Emenda 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandu jkollhom l-
għan li, sal-31 ta' Diċembru 2050, 
inaqqsu l-konsum tal-enerġija tal-istokk 
ta' bini eżistenti bi 80% meta mqabbel 
mal-livelli tal-2010. Għal dan il-għan u 
bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2010/31/UE, u mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 1 tiegħu, l-
Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
politiki u jieħdu miżuri biex jistimulaw 
rinnovazzjonijiet radikali ta' bini, inklużi 
rinnovazzjonijiet radikali f'diversi stadji. 
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu ma 
jinkludux dawk il-kategoriji ta' bini 
elenkati fl-Artikolu 4.2 tad-Direttiva 
2010/31/UE fil-pjanijiet ta' rinnovazzjoni 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indirizzar tal-potenzjal għall-iffrankar tal-enerġija fl-istokk ta' bini, u l-iffissar ta' stadji 
x'jintlaħqu għall-2020 għandhom jiġu kkunsidrati b'perspettiva fuq terminu twil.  Dan huwa l-
uniku mod kif l-objettivi għall-klima u dawk għall-effiċjenza enerġetika jistgħu jiġu 
rikonċiljati, u fl-aħħar nett iwasslu għall-miri u l-objettivi stabbiliti għal terminu twil tal-UE. 
L-istabbiliment ta' pjanijiet direzzjonali li jkopru l-istokk tal-bini kollu se jippermetti lil kull 
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Stat Membru jagħti prijorità u jiffissa stadji intermedji għal kull parti mill-istokk tal-bini 
tiegħu.  

Emenda 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jistgħu jiddevjaw mid-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 4 u 6. 
Huma għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni dwar miżuri alternattivi jew 
komplimentari li qed jippjanaw li jadottaw 
skont l-Artikolu 19 (2). L-Istati Membri li 
jagħżlu miżuri alternattivi jew 
komplimentari għandhom jiżguraw li l-
ammont ta' ffrankar ta' enerġija primarja 
jew it-tnaqqis fl-intensità tal-enerġija li 
nkiseb minn dawn il-miżuri alternattivi u 
komplimentari huwa biżżejjed sabiex 
tintlaħaq il-mira nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb il-mira kumplessiva, it-tisħiħ tal-miri nazzjonali permezz tal-introduzzjoni ta' 
qsim ċar tal-piżijiet, metodoloġija għall-kejl u l-verifika (ara l-Emenda għall-Artikolu 3(1) 
u (2a)) u rwol b'saħħtu għall-Kummissjoni (ara l-Emenda għall-Artikolu 19(2)) ikun jidher 
aktar xieraq u skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Dan jippermetti lill-Istati Membri jkunu 
aktar flessibbli fir-rigward tal-għażla tal-istrumenti u jkunu konformi mar-rapport Bendtsen 
adottat mill-PE fil-15 ta' Diċembru 2010.

Emenda 456
Henri Weber
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu pjanijiet direzzjonali li 
jiddeskrivu l-istabbiliment tal-istrateġiji 
nazzjonali tagħhom biex jiżguraw li l-
konsum tal-enerġija tal-bini tagħhom 
jonqos b'mod konsiderevoli sal-2050. Il-
pjanijiet direzzjonali fir-rigward tal-bini 
pubbliku għandhom jiġu adottati sal-
1 ta' Jannar 2014; sal-1 ta' Jannar 2015 
fir-rigward ta' bini privat mhux 
residenzjali; sal-1 ta' Jannar 2017 fir-
rigward ta' bini residenzjali; Il-pjanijiet 
direzzjonali għandhom jistabbilixxu miri 
intermedji medji għall-iffrankar tal-
enerġija sal-2020, l-2030 u l-2040.
Il-pjanijiet direzzjonali għandhom ikunu 
annessi mar-rapporti annwali previsti fl-
Artikolu 19(1) tad-Direttiva.

Or. fr

Emenda 457
Michael Theurer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandu jkollhom l-
akbar libertà possibbli fl-għażla tal-miżuri 
u l-istrumenti biex jiksbu l-mira ġenerali 
tal-Unjoni għal iffrankar tal-enerġija ta' 
20%, bil-kundizzjoni li l-miżuri u l-
istrumenti inkwistjoni jkunu konsistenti 
mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19(2) u 
l-prinċipji tal-ekonomija tas-suq 
ekoloġiku u jikkunsidraw l-isforzi 
preċedenti u l-imġiba ekoloġikament 
favorevoli. 
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Or. de

Emenda 458
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
mekkaniżmi li jiżguraw li jintlaħqu l-mira 
nazzjonali vinkolanti għall-iffrankar tal-
enerġija u l-mira kumplessiva tal-UE 
għall-iffrankar tal-enerġija ta' 20%. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta dawn il-
mekkaniżmi nazzjonali u tissuġġerixxi 
aġġustamenti fejn meħtieġ. Sat-30 ta’ 
Ġunju 2013, il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta jekk huwiex probabbli li l-Unjoni 
se tilħaq il-mira tagħha għal iffrankar tal-
enerġija primarja ta’ 20 % sal-2020, li 
tirrikjedi tnaqqis fil-konsum tal-enerġija 
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primarja tal-UE ta’ 368 Mtoe fl-2020, 
filwaqt li tikkunsidra s-somma tal-miri 
nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 u l-
evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(4).
Jekk ir-riżultati ta' din il-valutazzjoni 
jkunu negattivi, il-Kummissjoni għandha 
tintroduċi taħlita ta' miżuri, inklużi pariri, 
stimulazzjonijiet, twissijiet u 
riperkussjonijiet finanzjarji sabiex tiżgura 
li kull Stat Membru jwassal il-kontribut 
adegwat sabiex tintlaħaq il-mira 
kumplessiva tal-UE fl-2020.

Or. en

Emenda 460
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri huma obbligati 
jimplimentaw il-miri għall-iffrankar tal-
enerġija tagħhom stipulati fl-Anness I 
permezz tal-implimentazzjoni ta' miżuri 
preskritti minn din id-direttiva, iżda anke 
permezz ta' miżuri nazzjonali, reġjonali u 
lokali.

Or. en

Emenda 461
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membru għandhom jintroduċu 
miżuri biex jiżguraw li l-konsum tal-
enerġija primarja tagħhom huwa daqs jew 
taħt perkors lineari annwali għal mira tal-
2020 fl-Anness -1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iffissar ta' perkors definit minn qabel se jiffaċilita l-kejl tal-progress u jipprovdi previżjoni 
għar-rekwiżiti tal-importazzjoni u tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra.

Emenda 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2013, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk l-Istati Membri 
humiex fit-triq it-tajba biex jiksbu l-miri 
nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 
meħtieġa għall-kisba tal-mira tal-Unjoni 
għal iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 
20 % sal-2020, jiġifieri tnaqqis fil-konsum 
tal-enerġija primarja tal-UE ta’ 368 Mtoe 
fl-2020. Din il-valutazzjoni għandha 
tinkludi:
a) is-somma tal-miri nazzjonali msemmija 
fil-paragrafu 1
b) l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).
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Or. en

Emenda 463
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2015, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk huwiex probabbli li 
l-Unjoni se tilħaq il-mira tagħha għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % sal-
2020, aġġustata skont l-iżviluppi 
ekonomiċi, jiġifieri tnaqqis fl-intensità tal-
enerġija tal-UE ta' mhux aktar minn 104 
Mtoe għal kull miljun euro ta' PDG bil-
prezzijiet tal-2005 fl-2020, filwaqt li 
tikkunsidra s-somma medja peżata tal-miri 
nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 u l-
evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(4) 
u l-iffrankar tal-enerġija primarja 
miksuba pereżempju, mill-ETS, mid-
Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli jew 
id-Direttiva dwar l-Ekodisinn.

Or. de

Emenda 464
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk huwiex probabbli li 
l-Unjoni se tilħaq il-mira tagħha għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % 
sal-2020, jiġifieri tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija primarja tal-UE ta’ 368 Mtoe fl-
2020, filwaqt li tikkunsidra s-somma tal-

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2016, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk huwiex probabbli li 
l-Unjoni se tilħaq il-mira tagħha għal żieda 
fl-effiċjenza enerġetika ta’ 20 % meta 
mqabbla mal-previżjonijiet għall-2020, 
filwaqt li tikkunsidra s-somma tal-miri 
nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 u l-
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miri nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 u 
l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).

evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(4).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tad-direttiva għandu jirrifletti l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li 
saret f'Marzu 2007.

Emenda 465
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk l-Unjoni hijiex fit-
triq it-tajba biex tilħaq il-mira tagħha 
għall-effiċjenza enerġetika ta’ 20 % għall-
2020, filwaqt li tikkunsidra s-somma tal-
miri nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 u 
l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).

Or. en

Emenda 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk huwiex probabbli li 
l-Unjoni se tilħaq il-mira tagħha għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % sal-

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2014 jew meta tkun 
disponibbli statistika aġġornata u 
affidabbli, il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta jekk huwiex probabbli li l-Unjoni 
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2020, jiġifieri tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija primarja tal-UE ta’ 368 Mtoe fl-
2020, filwaqt li tikkunsidra s-somma tal-
miri nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 u 
l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).

se tilħaq il-mira tagħha għal iffrankar tal-
enerġija primarja ta’ 20 % sal-2020, 
jiġifieri tnaqqis fil-konsum tal-enerġija 
primarja tal-UE ta’ 368 Mtoe fl-2020, 
filwaqt li tikkunsidra s-somma tal-miri 
nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 u l-
evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 19(4).

Or. fi

Ġustifikazzjoni

L-istatistika tal-Eurostat tiġi ppreparata fuq sentejn jew tliet snin, għalhekk fl-2014 mhumiex 
se tkun aġġornata biżżejjed biex tindika l-impatt tad-direttiva dwar l-effiċjenza enerġetika fir-
rigward tal-fatt li l-użu tal-enerġija jsir aktar effiċjenti.

Emenda 467
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 468
Giles Chichester
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 469
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-iffrankar tal-enerġija għandu jsir permezz ta' żieda fl-effiċjenza milli permezz ta' 
restrizzjoni fil-konsum. Hemm nuqqas ta' loġika hawn.



AM\883474MT.doc 41/106 PE475.929v01-00

MT

Emenda 470
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-enerġija finali hija l-unika enerġija li taffettwa direttament lill-konsumaturi: miżuri relatati 
mal-enerġija finali għandhom impatt viżibbli fuq il-kontijiet tal-utenti aħħarija u għaldaqstant 
jgħinu fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku, u b'mod aktar ġenerali jsaħħu l-abbiltà ta' akkwist 
ta' ċittadini ordinarji u l-kompetittività tal-kumpaniji.   

Emenda 471
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2016, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk huwiex probabbli li 
l-Unjoni se tilħaq il-mira tagħha għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % sal-
31 ta' Diċembru 2020, jiġifieri tnaqqis fil-
konsum tal-enerġija primarja tal-UE ta’ 
368 Mtoe fl-2020, filwaqt li tikkunsidra s-
somma tal-miri nazzjonali msemmija fil-
paragrafu 1 u l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-2014 huwa kmieni wisq għal riflessjoni dwar il-kisba tal-mira għall-2020. Wara li tgħaddi 
din id-direttiva, din għandha tinbidel f'liġi nazzjonali.

Emenda 472
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2015, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk huwiex probabbli li 
l-Unjoni se tilħaq il-mira tagħha għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % sal-
2020, jiġifieri tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija primarja tal-UE ta’ 368 Mtoe fl-
2020, filwaqt li tikkunsidra s-somma tal-
miri nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 u 
l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).

Or. ro

Emenda 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk huwiex probabbli li 
l-Unjoni se tilħaq il-mira tagħha għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % sal-
2020, jiġifieri tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija primarja tal-UE ta’ 368 Mtoe fl-
2020, filwaqt li tikkunsidra s-somma tal-

2. Sal-31 ta' Diċembru 2013, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta jekk 
huwiex probabbli li l-Unjoni se tilħaq il-
mira tagħha għal iffrankar tal-enerġija 
primarja ta’ 20 % sal-2020, jiġifieri tnaqqis 
fil-konsum tal-enerġija primarja tal-UE ta’ 
368 Mtoe fl-2020, filwaqt li tikkunsidra s-
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miri nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 u 
l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).

somma tal-miri nazzjonali msemmija fil-
paragrafu 1 u l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).

Or. en

Emenda 474
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Sal-31 ta' Diċembru 2013, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta jekk 
huwiex probabbli li l-Unjoni se tilħaq il-
mira tagħha għal iffrankar tal-enerġija 
primarja ta’ 20 % sal-2020, jiġifieri tnaqqis 
fil-konsum tal-enerġija primarja tal-UE ta’ 
368 Mtoe fl-2020, filwaqt li tikkunsidra s-
somma tal-miri nazzjonali msemmija fil-
paragrafu 1 u l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).

Or. en

Emenda 475
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill Ewropew fl-4 ta' Frar 2011 qal li se jeżamina mill-ġdid l-implimentazzjoni tal-mira 
tal-UE għall-effiċjenza enerġetika sal-2013 u jikkunsidra miżuri oħra jekk neċessarju. L-
iskadenza tat-30 ta' Ġunju tikkoinċidi mat-tmiem tal-mandat tal-Kummissjoni u wisq 
probabbli se tinvolvi posponiment ta' kwalunkwe miżura ġdida għal bejn 6 xhur u 12-il xahar.

Emenda 477
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta jekk huwiex probabbli li 
l-Unjoni se tilħaq il-mira tagħha għal 
iffrankar tal-enerġija primarja ta’ 20 % sal-

2. Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta jekk 
huwiex probabbli li l-Unjoni se tilħaq il-
mira tagħha għal iffrankar tal-enerġija 
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2020, jiġifieri tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija primarja tal-UE ta’ 368 Mtoe fl-
2020, filwaqt li tikkunsidra s-somma tal-
miri nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 u 
l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).

primarja ta’ 20 % sal-2020, jiġifieri tnaqqis 
fil-konsum tal-enerġija primarja tal-UE ta’ 
368 Mtoe fl-2020, filwaqt li tikkunsidra s-
somma tal-miri nazzjonali msemmija fil-
paragrafu 1 u l-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 19(4).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva mhux se tiġi adottata qabel l-2012 u se tiġi implimentata biss 12-il xahar wara, 
jiġifieri fl-2013. Għaldaqstant ikun adegwat li l-Kummissjoni tingħata biżżejjed ħin biex 
tivvaluta l-impatt tagħha fuq livell nazzjonali.

Emenda 478
Angelika Niebler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tipproponi 
metodu għal kalkolu taż-żidiet fl-
effiċjenza enerġetika, sabiex jintuża 
madwar l-UE, li jqis l-indikaturi 
ekonomiċi bħal valur miżjud gross.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-approċċ attwali tal-Kummissjoni li jagħti valur ugwali liż-żidiet fl-effiċjenza enerġetika u 
fl-iffrankar tal-enerġija huwa żbaljat. B'mod partikulari f'industriji li jżaw ħafna enerġija, 
żieda fil-produzzjoni tista' twassal għal żieda fil-konsum tal-enerġija ġenerali, anki jekk fl-
istess waqt isir titjib fl-effiċjenza enerġetika. L-impożizzjoni ta' rekwiżiti biex jitnaqqas il-
konsum assolut tal-enerġija twassal għal tnaqqis fil-produzzjoni u toħnoq it-tkabbir 
ekonomiku.

Emenda 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
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Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sal-31 ta' Diċembru 2013, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta' atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 18, metodoloġija komuni u 
kosteffikaċi għall-monitoraġġ u l-verifika 
ta' ffrankar tal-enerġija u l-evoluzzjoni 
tal-intensità tal-enerġija, li se jippermettu 
l-kwantifikazzjoni tal-isforzi tal-Istati 
Membri fuq bażi ekwivalenti billi jiġu 
sfruttati indikaturi tal-istatistika 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb il-mira kumplessiva, it-tisħiħ tal-miri nazzjonali inkluża l-introduzzjoni ta' 
metodoloġija għall-kejl u l-verifika jidher aktar adegwat u skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà. 
Dan ikun koerenti mar-rapport Bendtsen adottat mill-PE fil-15 ta' Diċembru 2010.

Emenda 480
Lena Kolarska-Bobińska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sal-31 ta' Diċembru 2014, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta' att delegat f'konformità mal-
Artikolu 18, metodoloġija komuni u 
kosteffikaċi għall-monitoraġġ tal-
effiċjenza enerġetika per capita, li se 
tippermetti l-kwantifikazzjoni tal-isforzi 
tal-Istati Membri fuq bażi ekwivalenti billi 
jiġu sfruttati indikaturi tal-istatistika 
disponibbli.
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Or. en

Emenda 481
Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F'każ ta' riżultat negattiv tal-
valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
talloka sat-30 ta' Ġunju 2014, mira għall-
effiċjenza enerġetika individwali u 
vinkolanti għal kull Stat Membru, 
ibbażata fuq miri nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika deċiżi skont l-
Artikolu 1, paragrafu 1 u l-informazzjoni 
speċifika mressqa mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha, fiż-żmien 
tal-preżentazzjoni tal-valutazzjoni, 
tippreżenta proposta leġiżlattiva biex 
tintroduċi miri vinkolanti speċifiċi għall-
pajjiż għall-effiċjenza enerġetika, jekk il-
valutazzjoni turi li l-Unjoni fit-totalità 
tagħha probabbilment mhux se tikseb il-
mira tagħha.

Or. en
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Emenda 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a

Rinnovazzjoni tal-bini

1. L-Istati Membri għandu jkollhom l-
għan li, sal-31 ta' Diċembru 2050, 
inaqqsu l-konsum tal-enerġija tal-istokk 
ta' bini eżistenti bi 80% meta mqabbel 
mal-livelli tal-2010.
2. Bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2010/31/UE, u mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 1 tiegħu, l-
Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
politiki u jieħdu miżuri biex jistimulaw 
rinnovazzjonijiet radikali tal-bini, inklużi 
rinnovazzjonijiet radikali f'diversi stadji. 
3. Sal-1 ta' Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu u jagħmlu 
disponibbli għall-pubbliku, il-pjanijiet 
nazzjonali msemmija fil-paragrafu 2. 
Dawn għandhom jinkludu tal-anqas:
(a) reġistru tal-bini ddivrenzjat skont il-
kategorija ta' bini,
(b) miri ta' rinnovazzjoni radikali għall-
2020, l-2030 u l-2040 iddivrenzjati skont 
il-kategorija ta' bini. Dawn il-miri 
għandhom ikunu konsistenti sabiex 
jintlaħaq l-objettiv fit-tul imsemmi fil-
paragrafu 1,
(c) miżuri biex jiġu indirizzati l-isfidi 
soċjali, tekniċi u finanzjarji fis-settur tal-
bini,
(d) miżuri biex jiġi żgurat li l-kerrejja ma 
jkunux penalizzati finanzjarjament.

4. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jiffissawx jew li ma japplikawx ir-rekwiżiti 
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msemmija fil-paragrafu 1, 2 u 3 għall-
kategoriji tal-bini li ġejjin:
(a) bini protett uffiċjalment bħala parti 
minn ambjent magħżul jew minħabba l-
mertu arkitettoniku jew storiku speċjali 
tiegħu, safejn il-konformità ma’ ċerti 
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija ma tibdilx b’mod inaċċettabli il-
karattru jew l-apparenza tiegħu;
(b) bini użat bħala postijiet ta’ qima u 
għal attivitajiet reliġjużi;
(c) bini temporanju b’perjodu ta’ użu ta’ 
sentejn jew anqas, siti industrijali, 
workshops u bini agrikolu mhux 
residenzjali b’domanda baxxa ta’ enerġija 
u bini agrikolu mhux residenzjali li qed 
jintuża minn settur kopert minn ftehim 
settorjali nazzjonali dwar il-prestazzjoni 
tal-enerġija;
(d) bini residenzjali li huwa użat jew 
maħsub li jintuża jew għal inqas minn 
erba’ xhur tas-sena jew, inkella, għal 
żmien limitat ta’ kull sena u b’konsum ta’ 
enerġija maħsub li jkun ta’ inqas minn 
25% ta’ dak li x’aktarx ikun li kieku 
jintuża s-sena kollha;
(e) bini maqtugħ għalih b’erja totali ta’ 
art utilizzabbli ta’ anqas minn 50 m2.
5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-rinnovazzjonijiet radikali u r-
rinnovazzjonijiet radikali f'diversi stadji 
jsiru l-ewwel fil-bini, kemm dak 
kummerċjali kif ukoll dak residenzjali, bl-
agħar prestazzjoni tal-enerġija.
6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-rinnovazzjonijiet radikali jsiru l-ewwel 
fil-bini bl-agħar prestazzjoni tal-enerġija 
li jkunu l-proprjetà tal-awtoritajiet 
pubbliċi jew użati minnhom.

Or. en
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Il-parti ta' din l-emenda (apparti l-paragrafu 4) diġà ġiet tradotta fl-abbozz ta' rapport FdR 
878374 Ex Emenda 13.

Emenda 484
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 a (ġdid)

1. L-Istati Membri għandu jkollhom l-
għan li, sal-31 ta' Diċembru 2050, 
inaqqsu t-total tal-konsum tal-enerġija 
mwassla jew finali tal-istokk ta' bini 
eżistenti bi 80% meta mqabbel mal-livelli 
tal-2010.
2. Bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2010/31/UE, u mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 1 tiegħu, l-
Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
politiki u jieħdu miżuri biex jiżguraw titjib 
kumulattiv fil-prestazzjoni tal-enerġija tal-
istokk ta' bini totali.
3. Sal-1 ta' Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu u jagħmlu 
disponibbli għall-pubbliku, il-pjanijiet 
nazzjonali msemmija fil-paragrafu 2. 
Dawn għandhom jinkludu tal-anqas:
(a) reġistru tal-bini ddivrenzjat skont il-
kategorija ta' bini,
(b) miri għat-tnaqqis fil-medja tal-konsum 
tal-enerġija mwassla jew finali tal-istokk 
ta' bini tagħhom sal-2020, l-2030 u l-
2040, iddivrenzjati skont il-kategorija ta' 
bini. L-enerġija mwassla għandha 
tinkludi l-aspetti elenkati f'punt 3 tal-
Anness 1 tad-Direttiva 2010/31/KE. Dawn 
il-miri għandhom ikunu konsistenti 
sabiex jintlaħaq l-objettiv fit-tul imsemmi 
fil-paragrafu 1,
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(c) miżuri biex jiġu indirizzati l-isfidi 
soċjali, tekniċi u finanzjarji fis-settur tal-
bini,
(d) miżuri biex jiġi żgurat li l-kerrejja ma 
jkunux penalizzati finanzjarjament.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
għal kull kategorija ta' bini, ir-
rinnovazzjonijiet radikali jsiru l-ewwel fil-
bini bl-agħar prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en

Emenda 485
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Rinnovazzjoni tal-bini

1. L-Istati Membri għandu jkollhom l-
għan li jnaqqsu l-konsum ta' enerġija ta' 
bini eżistenti bi 80% meta mqabbel mal-
livelli tal-2010 sal-2050.
2. Bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2010/31/UE, u mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 1 tiegħu, l-
Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
politiki u jieħdu miżuri biex jiżguraw titjib 
fl-effiċjenza tal-enerġija totali tal-istokk 
ta' bini tagħhom.
3. Sal-1 ta' Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu u jagħmlu 
disponibbli għall-pubbliku, il-pjanijiet 
nazzjonali msemmija fil-paragrafu 2. 
Dawn għandhom jinkludu tal-anqas:
(a) reġistru tal-bini ddivrenzjat skont il-
kategorija ta' bini;
(b) miri għat-tnaqqis fil-medja tal-konsum 
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tal-enerġija tal-istokk ta' bini tagħhom 
għall-2020, l-2030 u l-2040, iddivrenzjati 
skont il-kategorija ta' bini. Dawn il-miri 
għandhom ikunu konsistenti sabiex 
jintlaħaq l-objettiv fit-tul imsemmi fil-
paragrafu 1;
(c) miżuri biex jiġu indirizzati l-isfidi 
soċjali, tekniċi u finanzjarji fis-settur tal-
bini;
(d) miżuri biex jiġi żgurat li l-kerrejja ma 
jkunux penalizzati finanzjarjament.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
titwettaq rinnovazzjoni radikali, fuq bażi 
ta' prijorità, f'bini bl-agħar prestazzjoni 
tal-enerġija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis ta' 80% fil-konsum tal-enerġija tal-bini fl-UE se jikkontribwixxi b'mod sinifikanti lejn 
il-kisba tal-mira ta' ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju fl-2050. Mira fit-tul, 
flimkien ma' miri oħra li jinftiehmu malajr u intermedji pragmatiċi, se tgħin lill-Istati Membri 
jistabbilixxu prijoritajiet u fl-istess waqt tagħtihom il-flessibilità neċessarja. Huwa vitali li l-
bini li joffri potenzjal għall-iktar iffrankar tal-enerġija ambizzjuż jkun tal-ewwel.

Emenda 486
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Rinnovazzjoni ta' bini

L-Istati Membri għandhom, bħala parti 
integrali mill-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 9, 
jippromwovu politiki u jadottaw miżuri 
adegwati biex jinkoraġġixxu r-
rinnovazzjoni ta' bini. Dawn għandhom 
jinkludu tal-anqas:
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(a) reġistru ta' bini skont il-kategorija ta' 
bini;
(b) miżuri li jissodisfaw rekwiżiti tekniċi u 
regolatorji;
(c) inċentivi finanzjarji fis-settur tal-
kostruzzjoni, inklużi tnaqqis fit-taxxa, rati 
anqas ta' VAT għal xogħol ta' 
rinnovazzjoni u self b'interessi baxxi, 
pereżempju ekoself, jiġifieri, aċċess għal 
self fuq għaxar snin b'rata żero sa 
massimu ta' EUR 30 000 għal kull 
benefiċjarju ċċertifikat li jkun ħa tal-
anqas tnejn minn dawn il-miżuri li ġejjin:    
żieda fl-effiċjenza enerġetika tas-saqaf u 
tal-art jew tal-ħitan ta' barra jew tat-
twieqi, tal-bibien esterni u 'solar shading', 
tibdil tal-apparat u tas-sistemi ta' tisħin 
jew tal-ilma sħun domestiku, 
installazzjoni ta' apparat u sistemi għall-
produzzjoni tat-tisħin u l-elettriku 
permezz ta' sorsi rinnovabbli jew 
ekwivalenti, installazzjoni ta' apparat u 
sistemi tal-ilma sħun domestiku permezz 
ta' sorsi rinnovabbli jew ekwivalenti;
(d) miżuri biex jiġi żgurat li l-proprjetarji 
u/jew il-kerrejja ma jkunux penalizzati 
finanzjarjament;

Or. it

Emenda 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 a
Mira fit-tul għall-iffrankar tal-enerġija

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
pjanijiet biex iżidu l-iffrankar tal-enerġija 
lil hinn mill-2020 sal-2050. L-Istati 
Membri għandhom, filwaqt li 
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jikkoordinaw mal-Kummissjoni, jiffissaw 
miri għall-iffrankar tal-enerġija bħala 
parti mill-politika Ewropea għall-
enerġija.
2. Sal-1 ta' Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu u jagħmlu 
disponibbli għall-pubbliku, il-pjanijiet 
nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1. 
Dawn għandhom jinkludu tal-anqas:
(a) reġistru tal-bini ddivrenzjat skont il-
kategorija ta' bini,
(b) inventarju ta' bini proprjetà ta' korpi 
pubbliċi li jindika l-erja tal-art f'm2;   u l-
prestazzjoni tal-enerġija ta’ kull bini,
(c) miri għall-iffrankar tal-enerġija għall-
2020, l-2030 u l-2040 flimkien ma'
pjanijiet dettaljati li jispeċifikaw il-miżuri 
sabiex jintlaħqu l-miri, kif ukoll 
speċifikazzjoni tal-miri f'setturi differenti. 
Dawn il-miri għandhom ikunu konsistenti 
sabiex jintlaħaq l-objettiv fit-tul imsemmi 
fil-paragrafu 1,
(d) miżuri biex jiġu indirizzati l-isfidi 
soċjali, tas-saħħa u s-sikurezza, tekniċi u 
finanzjarji fis-settur tal-bini,
(e) miżuri biex jiġi żgurat li l-kerrejja ma 
jkunux penalizzati finanzjarjament.
(f) miżuri għall-ġlieda kontra l-faqar 
enerġetiku,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom isiru sforzi biex jinkisbu benefiċċji fl-effiċjenza enerġetika lil hinn mill-2020. L-
ewwel pass sabiex jintlaħaq dan huwa t-tfassil ta' pjanijiet u l-iffissar ta' miri.

Emenda 488
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 a (ġdid)
Bini

1. L-Istati Membri għandhom jabbozzaw 
pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali sabiex 
inaqqsu b'mod sostanzjali l-konsum tal-
enerġija tal-istokk ta' bini. Fuq il-bażi tal-
miri nazzjonali għall-iffrankar tal-
enerġija, u d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 3 u l-Anness I, l-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw il-proporzjon tal-
miri nazzjonali tagħhom għall-iffrankar 
tal-enerġija x'jintlaħqu permezz ta' miżuri 
fis-settur tal-bini.
2. Sal-1 ta' Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu u jagħmlu 
disponibbli għall-pubbliku, il-pjanijiet ta' 
azzjoni nazzjonali msemmija fil-
paragrafu 1. Dawn għandhom jinkludu 
tal-anqas:
(a) Miri għat-tnaqqis tal-konsum tal-
enerġija finali tal-istokk ta' bini sal-2020, 
l-2025, l-2030. Dawn il-miri għandhom 
jaqblu mal-proporzjon ta' ffrankar tal-
enerġija x'jintlaħaq fis-settur tal-bini kif 
determinat mill-Istat Membru 
f'konformità mal-paragrafu wieħed. Il-
pjan ta' azzjoni għandu jinkludi wkoll 
miri fit-tul għall-2040 u l-2050. Miżuri 
tal-użu tal-enerġija għandhom jinkludu l-
aspetti elenkati fil-punt 3 tal-Anness 1 
tad-Direttiva 2010/21/UE.
(b) Għal bini ġdid, il-pjanijiet ta' azzjoni 
nazzjonali għandhom jappoġġjaw u 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2010/31/UE.
(c) Għal bini eżistenti, il-pjanijiet 
nazzjonali għandhom jipprevedu tnaqqis 
fil-konsum tal-enerġija tal-istokk ta' bini 
permezz ta' rinnovazzjonijiet radikali u fi 
stadji u jagħtu prijorità lill-azzjoni fuq 
bini bl-agħar prestazzjoni tal-enerġija.
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(d) Il-pjanijiet nazzjonali għandhom 
jinkludu miżuri għall-finanzjament u t-
taħriġ biex tiġi appoġġjata l-kisba tal-miri 
msemmija fil-punt (a). 
3. Għal bini b'interess arkitettoniku jew 
storiku speċjali, kif indikat mill-
awtoritajiet nazzjonali permezz ta' 
leġiżlazzjoni applikabbli, il-miżuri għall-
effiċjenza enerġetika għandhom jitwettqu 
sabiex il-karatteristiċi speċjali ta' dak il-
bini jinżammu. 

Or. en

Emenda 489
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korpi pubbliċi imħassar
1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. 
Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata 
fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu 
erja totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, 
fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE.
2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu 
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mar-rata annwali tar-rinnovazzjoni 
tagħhom l-eċċess tal-erja tal-art tal-bini 
rrinovat f'sena speċifika bħal li kieku 
minflok kienet rinnovata f'waħda mis-
sentejn preċedenti jew fis-snin ta' qabel.
3. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, sal-1 ta’ 
Jannar 2014, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu u jagħmlu pubblikament 
disponibbli inventarju tal-bini li jkun 
proprjetà tal-korpi pubbliċi tagħhom fejn 
jindikaw:
(a) l-erja tal-art f’ m2; u
(b) il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ kull 
bini.
4. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-korpi pubbliċi sabiex:
(a) jadottaw pjan għall-effiċjenza 
enerġetika, awtonomu jew bħala parti 
minn pjan klimatiku jew ambjentali iktar 
ġenerali, li jinkludi għanijiet speċifiċi 
għall-iffrankar tal-enerġija, sabiex l-
effiċjenza enerġetika tal-korp tittejjeb 
kontinwament;
(b) jistabbilixxu sistema ta’ ġestjoni tal-
enerġija bħala parti mill-implimentazzjoni 
tal-pjan tagħhom.

Or. en

Emenda 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
mill-1 ta’ Jannar 2014, is-setturi pubbliċi 
rispettivi tagħhom jistgħu jimplimentaw 
b'mod sistematiku miżuri kosteffikaċi kif 
ukoll adegwati għall-iffrankar tal-
enerġija u sabiex l-użu tal-enerġija jsir 
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ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. 
Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata 
fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu 
erja totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, 
fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE.

aktar effiċjenti.  Dan jista' jsir fuq il-bażi 
ta' programmi nazzjonali jew ftehimiet 
għall-promozzjoni ta' stħarriġ dwar l-
enerġija ta' bini li jkun il-proprjetà tal-
korpi pubbliċi tagħhom jew stħarriġ dwar 
l-enerġija tal-operazzjonijiet oħrajn 
tagħhom u għall-promozzjoni ta' titjib li 
għandu jsirilhom fuq il-bażi ta' dan l-
istħarriġ. Miżuri kosteffikaċi għandhom, 
pereżempju, jikkonsistu minn promozzjoni 
tal-monitoraġġ tal-konsum, użu ta' sistemi 
ta' ġestjoni tal-enerġija u titjib fl-
effiċjenza tal-ispazju.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva dwar l-effiċjenza enerġetika għandha tippromwovi wkoll il-kosteffikaċja. Fl-
interessi tal-finanzi pubbliċi tagħhom, l-Istati Membri ma jifilħux iħallsu tibdil bla skop għal 
bini li mhuwiex kosteffikaċi. Huwa mixtieq li aktar titjib ewlieni fl-effiċjenza enerġetika 
jingħaqad mal-manutenzjoni bażika normali meħtieġa tul il-ħajja tal-bini.

Emenda 491
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. 
Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata 
fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu 
erja totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 

1. Sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-
miri nazzjonali għall-iffrankar tal-
enerġija u d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 3 u l-Anness I, l-Istati Membri 
għandhom jippreskrivu miri għat-tnaqqis 
tal-enerġija u miżuri għall-iffrankar tal-
enerġija f'bini pubbliku li għandhom 
jiżguraw titjib ambizzjuż tal-prestazzjoni 
tal-enerġija ta' bini ta' proprjetà pubblika 
filwaqt li jitqiesu l-miżuri għall-
kosteffiċjenza u l-iffrankar tal-enerġija 
f'setturi oħra.
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pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, 
fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emenda 492
Michael Theurer

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.
Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata 
fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu 
erja totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, 
fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tintlaħaq il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija 
primarja ta' 20% sal-2020 u filwaqt li 
tibqa' titqies din il-mira, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, jieħdu miżuri sabiex itejbu l-
prestazzjoni tal-enerġija ta' bini proprjetà
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE, 
skont il-mira nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika stabbilita fl-Artikolu 3(1).

Or. de

Emenda 493
Hermann Winkler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.
Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata 
fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu 
erja totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, 
fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
jistgħu bil-ħsieb li jilħqu l-miri ffissati fl-
Artikoli 1 u 3, jieħdu miżuri li jmorru lil 
hinn mir-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE
sabiex itejbu l-prestazzjoni enerġetika ta' 
bini li jkun il-proprjetà ta' korpi pubbliċi.

Or. de

Emenda 494
Markus Pieper

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 %
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 1.5 %
mill-erja totali tal-art imsaħħna li tkun il-
proprjetà tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex 
ikunu ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija
stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
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rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Direttiva 2010/31/UE, bil-kundizzjoni li 
jkun garantit finanzjament pubbliku 
suffiċjenti u li l-finanzjament ta' kompiti 
oħra importanti tal-gvern lokali, bħall-
edukazzjoni jew il-forniment ta' servizzi 
soċjali, ma jkunx ipperikolat. Ir-rata ta’ 
1.5 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-erja 
totali tal-art imsaħħna tal-bini li jkollu erja 
totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, fl-
1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma tissodisfax ir-
rekwiżiti minimi nazzjonali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bini li ma jissaħħanx, bħal imħażen, għandu jkun eskluż mir-rekwiżit li titwettaq 
rinnovazzjoni għall-effiċjenza enerġetika.

Emenda 495
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 



PE475.929v01-00 62/106 AM\883474MT.doc

MT

kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.
Alternattiva għar-rekwiżit ta' 
rinnovazzjoni ta' 3% tista' tkun titjib kbir 
korrispondenti fl-effiċjenza enerġetika 
permezz ta' miżuri oħra applikati lill-
istokk ta' bini eżistenti, iżda f'dan il-każ 
titnaqqas iż-żieda fil-konsum tal-enerġija 
li nħolqot mill-installazzjonijiet 
ta'ventilazzjoni mill-proporzjon ta' 3%, 
sabiex ikun hemm konformità mar-
rekwiżiti għall-arja ta' ġewwa.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Kosteffikaċja tirrikjedi li jsir titjib bħala parti minn manutenzjoni bażika, u rinnovazzjoni li 
tiffranka l-enerġija għandha tkun modernizzata sabiex tissodisfa l-ħtiġijiet bażiċi tal-bini. 
Faċilitajiet ta' ventilazzjoni installati li huma konformi mar-rekwiżiti għall-kwalità tal-arja ta' 
ġewwa, iżidu l-konsum tal-enerġija. Livell aktar strett ta' effiċjenza enerġetika jassumi wkoll 
investiment fil-kontroll tal-umdità biex jevita milli jinħolqu r-riskji ta' umdità u moffa.

Emenda 496
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.
Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata 
fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu 
erja totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 

1. Sabiex jiġi implimentat il-pjan 
nazzjonali msemmi fl-Artikolu 3a u
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tal-anqas 3 % mill-erja totali 
tal-art li tkun il-proprjetà jew okkupata 
minn korpi pubbliċi tkun suġġetta għal 
rinnovazzjoni radikali jew rinnovazzjoni 
radikali fi stadji.
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utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, 
fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE.

''Rinnovazzjoni radikali'' tfisser 
rinnovazzjoni li tnaqqas il-konsum tal-
enerġija primarja ta' bini b'tal-anqas 40% 
meta mqabbel mal-livelli ta' qabel ir-
rinnovazzjoni.
Il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini 
għandha tkun ikkalkulata skont il-
metodoloġija żviluppata mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2010/31/UE.
Jekk xieraq, rinnovazzjoni radikali (u 
rinnovazzjoni radikali fi stadji) għandha 
tqis l-involukru tal-bini, l-apparat tal-bini, 
l-operat u l-manutenzjoni u l-imġiba tal-
konsumaturi.  

Or. en

Emenda 497
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 %
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, bini li jkun proprjetà tal-
korpi pubbliċi fuq kull livell 
amministrattiv jiġi rinnovat b'mod 
radikali fi stadji b'mod li kull sena jiġu 
ffrankati 3% tal-użu tal-enerġija annwali 
totali meta mqabbel mal-enerġija totali  
użata tul is-sena ta' qabel sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
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ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
użu tal-enerġija annwali totali tal-bini u se 
tkun applikata għal tal-bini li jkollu erja 
totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, fl-
1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma tissodisfax ir-
rekwiżiti minimi nazzjonali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emenda 498
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. 
Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
sabiex jiġi żgurat li l-arja ta' ġewwa tkun 
ta' kwalità tajba permezz ta' rekwiżiti 
adegwati għall-ventilazzjoni u l-użu ta'
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materjal, apparat u prodotti tal-bini 
b'emissjonijiet baxxi.

Or. en

Emenda 499
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà ta' 
jew okkupata mill-korpi pubbliċi tagħhom, 
bi prijorità għall-bini pubbliku li minnu 
jista' jinkiseb l-ogħla ffrankar tal-enerġija 
permezz ta' effiċjenza enerġetika, sabiex 
ikunu ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija 
stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE. Ir-rata ta’ 3 % 
għandha tkun ikkalkolata fuq l-erja totali 
tal-art tal-bini li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, fl-
1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma tissodisfax ir-
rekwiżiti minimi nazzjonali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emenda 500
Mario Pirillo

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

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, 3 % mill-erja totali tal-art li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi 
tagħhom – bl-eċċezzjoni ta' bini elenkat, li 
jkun jeħtieġlu studji speċifiċi dwar il-
fattibilità – tiġi rrinovata kull sena sabiex 
ikunu ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija 
stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE. Ir-rata ta’ 3 % 
għandha tkun ikkalkolata fuq l-erja totali 
tal-art tal-bini li jkollu erja totali ta' iktar 
minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li tkun il-
proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. it

Emenda 501
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art imsaħħna u/jew 
imkessħa li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tagħhom sabiex ikunu ssodisfati 
mill-inqas ir-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-Istat 
Membru kkonċernat b’applikazzjoni tal-
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rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art imsaħħna u/jew imkessħa 
tal-bini li jkollu erja totali ta' iktar minn 
250 m2 ta' art imsaħħna u/jew imkessħa li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 4(1) m'għandhomx japplikaw għal kmamar/siti li ma 
jeħtiġilhomx tisħin u/jew tkessiħ.

Emenda 502
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 %
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. 
Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata 
fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja 
totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, fl-
1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma tissodisfax ir-
rekwiżiti minimi nazzjonali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu miri speċifiċi 
għar-rinnovazzjoni armonizzati mal-
pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom 
għall-effiċjenza enerġetika. Il-pjan ta' 
rinnovazzjoni għandu jinkludi l-erja totali 
tal-art biex tiġi rrinovata kull sena li tkun 
il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tagħhom 
sabiex ikunu ssodisfati mill-inqas ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti mill-Istat Membru 
kkonċernat b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 
tad-Direttiva 2010/31/UE. Il-mira għar-
rinnovazzjoni għandha tkun ikkalkolata 
fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja 
totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, fl-
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1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma tissodisfax ir-
rekwiżiti minimi nazzjonali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emenda 503
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għad-
Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art ta' bini pubbliku li 
tkun il-proprjetà tal-gvern ċentrali sabiex 
ikunu ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija 
stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE. Ir-rata ta’ 3 %
għandha tkun ikkalkolata fuq l-erja totali 
tal-art tal-bini li jkollu erja totali ta' iktar 
minn 500 m2 u mill-1 ta' Lulju 2015 iktar 
minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li tkun il-
proprjetà tal-gvern ċentrali tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emenda 504
Britta Thomsen

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

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. 
Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata 
fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu 
erja totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, 
fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE.

1. Bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 3a, u mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tiġi rrinovata kull 
sena 3 % mill-erja totali tal-art li tkun il-
proprjetà tal-korpi pubbliċi tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu għandu jirreferi għall-Artikolu 3a propost. M'hemm l-ebda raġuni għalfejn ma 
jiġix inkluż il-bini pubbliku kollu għall-kalkolu tal-mira. L-awtoritajiet xorta għadhom liberi 
li jagħżlu liema bini għandu jkun suġġett għar-rinnovazzjonijiet.

Emenda 505
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, il-konsum tal-enerġija finali 
ta' bini li jkun il-proprjetà ta' jew okkupat 
mill-korpi pubbliċi tagħhom jonqos bi 3%.    
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ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.
Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata 
fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu 
erja totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, 
fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE.

Or. fr

Emenda 506
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 %
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull erba' snin
8 % mill-erja totali tal-art li tkun il-
proprjetà tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex 
ikunu ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti 
minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija 
stabbiliti mill-Istat Membru kkonċernat 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE. Ir-rata ta’ 8 %
għandha tkun ikkalkolata fuq l-erja totali 
tal-art tal-bini li jkollu erja totali ta' iktar 
minn 500 m2 u sa mill-
31 ta' Diċembru 2018 iktar minn 250 m2 
ta' art utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-
korpi pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat 
li, fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
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Direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emenda 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art imkessħa u/jew 
imsaħħna li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tagħhom sabiex ikunu ssodisfati 
mill-inqas ir-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-Istat 
Membru kkonċernat b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art imsaħħna u/jew imkessħa 
tal-bini li jkollu erja totali ta' iktar minn 
250 m2 ta' art imsaħħna u/jew imkessħa li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emenda 508
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1



PE475.929v01-00 72/106 AM\883474MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.
Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata 
fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu 
erja totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, 
fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, sal-2020, l-
effiċjenza enerġetika ta' bini li jkun il-
proprjetà tal-korpi pubbliċi tagħhom
jiżdied b'20%.

Or. ro

Emenda 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE u mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 3(1a) ta' din 
id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, mill-1 ta’ Jannar 2014, tiġi 
rrinovata kull sena 3 % mill-erja totali tal-
art li tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi 
tagħhom sabiex ikunu ssodisfati mill-inqas 
ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti mill-Istat Membru 
kkonċernat b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 
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erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-rata ta’ 3 % 
għandha tkun ikkalkolata fuq l-erja totali 
tal-art tal-bini li jkollu erja totali ta' iktar 
minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li tkun il-
proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni dwar l-emenda li tintroduċi l-Artikolu 3(1a).

Emenda 510
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art imsaħħna u/jew 
imkessħa li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tagħhom sabiex ikunu ssodisfati 
mill-inqas ir-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-Istat 
Membru kkonċernat b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art imsaħħna u/jew imkessħa 
tal-bini li jkollu erja totali ta' iktar minn 
250 m2 ta' art utilizzabbli li tkun il-
proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.
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Or. en

Emenda 511
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja 
totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, fl-
1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma tissodisfax ir-
rekwiżiti minimi nazzjonali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014,  jonqos 3% tal-konsum tal-
enerġija ta' bini li jkun il-proprjetà ta' jew 
okkupat mill-korpi pubbliċi tagħhom kull 
sena sabiex ikunu ssodisfati mill-inqas ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti mill-Istat Membru 
kkonċernat b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 
tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-rata ta’ 3 % 
għandha tkun ikkalkolata fuq il-konsum
totali tal-bini li jkun il-proprjetà ta' jew 
okkupat mill-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.    

Or. ro

Emenda 512
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
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Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 %
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena medja 
ta' mill-anqas 2% mill-erja totali tal-art li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi 
tagħhom sabiex ikunu ssodisfati mill-inqas 
ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti mill-Istat Membru 
kkonċernat b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 
tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-rata ta’ 2 %
għandha tkun ikkalkolata fuq l-erja totali 
tal-art tal-bini li jkollu erja totali ta' iktar 
minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li tkun il-
proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-baġits nazzjonali ristretti u l-livell ta' investiment inizjali meħtieġ, rata ta' 
rinnovazzjoni ta' 3% se tkun ta' piż finanzjarju kbir.

Emenda 513
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw waħda mid-
dispożizzjonijiet fis-subparagrafi (a) u (b):
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tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

(a) Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu u jagħmlu 
pubblikament disponibbli inventarju tal-
bini li jkun proprjetà tal-korpi pubbliċi 
tagħhom fejn jindikaw:
l-erja tal-art f’m2; u
il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ kull bini.
Mill-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tiġi rrinovata kull 
sena 3 % mill-erja totali tal-art li tkun il-
proprjetà tal-Istat sabiex ikunu ssodisfati 
mill-inqas ir-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-Istat 
Membru kkonċernat b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

L-Istati Membri jistgħu jgħoddu mar-rata 
annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat 
f'sena speċifika bħal li kieku minflok 
kienet rinnovata f'waħda mis-sentejn 
preċedenti jew fis-snin ta' wara.
(b) Mill-1 ta' Jannar 2014, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li bini ta' 
aktar minn 250 m2 li jkun il-proprjetà tal-
Istat li ma jissodisfax ir-rekwiżiti minimi 
nazzjonali għall-prestazzjoni tal-enerġija 
stabbiliti bil-ħsieb li jinkisbu l-aħjar livelli 
fir-rigward ta' kostijiet b'applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE jiġi 
rinnovat, bil-għan li jonqos il-konsum tal-
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enerġija tiegħu b'tal-anqas 40% sal-2020.

Or. fr

Justification

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Emenda 514
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 %
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, sal-1 ta’ 
Jannar 2021, tkun rrinovata 21% mill-erja 
totali tal-art li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tagħhom sabiex ikunu ssodisfati 
mill-inqas ir-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-Istat 
Membru kkonċernat b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 21 % għandha tkun ikkalkolata fuq 
l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja 
totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, fl-
1 ta’ Jannar 2014, ma tissodisfax ir-
rekwiżiti minimi nazzjonali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.
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Or. en

Emenda 515
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja tal-art imsemmija hawn taħt 
sabiex ikunu ssodisfati mill-inqas ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti mill-Istat Membru 
kkonċernat b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 
tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-rata ta’ 3 % 
għandha tkun ikkalkolata fuq l-erja totali 
tal-art tal-bini li jkollu erja totali ta' iktar 
minn 250 m2 ta' art imsaħħna jew/u 
mkessħa li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, fl-
1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma tissodisfax ir-
rekwiżiti minimi nazzjonali tal-prestazzjoni 
tal-enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emenda 516
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. fr

Emenda 517
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art ta' bini mhux 
residenzjali li jkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tagħhom sabiex ikunu ssodisfati 
mill-inqas ir-rekwiżiti minimi tal-
prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-Istat 
Membru kkonċernat b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
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Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'ċerti Stati Membri, l-ispejjeż li jinqalgħu għar-rinnovazzjoni ta' bini residenzjali sabiex 
dawn isiru aktar effiċjenti fl-enerġija, dejjem jgħaddu għal fuq il-kerrejja. Għaldaqstant il-
proposta tal-Kummissjoni se twassal għal żieda fil-kera - u b'hekk tkabbar il-problema ta' 
faqar enerġetiku - u ġġiegħel lil ħafna familji u individwi jibdlu djarhom. Għalkemm il-bini 
residenzjali għandu ċertament jiġi rinnovat ukoll sabiex dawn isiru aktar effiċjenti fl-enerġija, 
ir-rekwiżiti riġidi proposti mill-Kummisjjoni m'għandhomx jintlaqgħu.

Emenda 518
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE jew għall-
premessa 13, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, mill-1 ta’ Jannar 2014, tiġi 
rrinovata kull sena 3 % mill-erja totali tal-
art li tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi 
tagħhom sabiex ikunu ssodisfati mill-inqas 
ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti mill-Istat Membru 
kkonċernat b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 
tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-rata ta’ 3 % 
għandha tkun ikkalkolata fuq l-erja totali 
tal-art tal-bini li jkollu erja totali ta' iktar 
minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li tkun il-
proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B'mod partikulari, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-punti tat-tluq individwali tal-Istati 
Membri, jiġifieri l-prestazzjoni ekonomika tagħhom u l-azzjoni bikrija meħuda, kif imsemmi fi 
premessa 13.

Emenda 519
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 %
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 2 %
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 2 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà ta' jew okkupata mill-
korpi pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat 
li, fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE

Or. en

Emenda 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

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

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.
Ir-rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata 
fuq l-erja totali tal-art tal-bini li jkollu 
erja totali ta' iktar minn 250 m2 ta' art 
utilizzabbli li tkun il-proprjetà tal-korpi 
pubbliċi tal-Istat Membru kkonċernat li, 
fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti minimi nazzjonali 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti 
b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà ta' 
jew okkupata mill-korpi pubbliċi tagħhom 
sabiex ikunu ssodisfati mill-inqas ir-
rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti mill-Istat Membru 
kkonċernat b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 
tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emenda 521
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
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ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

ta' iktar minn 1000 m2 ta' art utilizzabbli li 
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jagħmel iktar sens li l-ewwel jiġi rinnovat bini kbir li jkun proprjetà pubblika. Iċ-ċifra ta' 
250m2 bħala parametru ta' referenza hija wisq baxxa.

Emenda 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li jkollu erja totali 
ta' iktar minn 250 m2 ta' art utilizzabbli li
tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi tal-Istat 
Membru kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ 
kull sena, ma tissodisfax ir-rekwiżiti 
minimi nazzjonali tal-prestazzjoni tal-
enerġija stabbiliti b’applikazzjoni tal-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE.

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7 
tad-Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tiġi rrinovata kull sena 3 % 
mill-erja totali tal-art li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tagħhom sabiex ikunu 
ssodisfati mill-inqas ir-rekwiżiti minimi 
tal-prestazzjoni tal-enerġija stabbiliti mill-
Istat Membru kkonċernat b’applikazzjoni 
tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2010/31/UE. Ir-
rata ta’ 3 % għandha tkun ikkalkolata fuq l-
erja totali tal-art tal-bini li tkun il-proprjetà 
tal-korpi pubbliċi tal-Istat Membru 
kkonċernat li, fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena, 
ma tissodisfax ir-rekwiżiti minimi 
nazzjonali tal-prestazzjoni tal-enerġija 
stabbiliti b’applikazzjoni tal-Artikolu 4 
tad-Direttiva 2010/31/UE.

Or. en
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Emenda 523
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
waqt l-implimentazzjoni ta' miżuri biex 
itejbu l-prestazzjoni tal-enerġija ta' bini 
pubbliku, jikkunsidraw l-involukru tal-
bini kollu kemm hu, inklużi l-apparat, l-
operat u l-manutenzjoni tal-bini, l-imġiba 
tal-okkupanti kif ukoll ir-rinnovazzjoni.

Or. en

Emenda 524
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
miżuri ta' titjib fil-prestazzjoni tal-
enerġija ta' bini pubbliku jkunu 
kosteffikaċi.

Or. en

Emenda 525
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikun hemm żmien għat-taħriġ ta' 
professjonisti fl-enerġija, bħal dawk li se 
jkunu qed jivvalutaw l-effiċjenza 
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enerġetika tal-bini u dawk li se jkunu qed 
jinstallaw miżuri ta' effiċjenza enerġetika 
fil-bini, l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu li l-mira ta' 3% tkun il-medja 
tul il-perjodu tal-ħames snin l-aktar 
reċenti, bl-abilità li jmexxu l-iffrankar 
żejjed minn perjodu ta' mira għall-ieħor 
sabiex jevitaw li jwaqqfu/jibdew l-azzjoni.  

Or. en

Emenda 526
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet stipulati fil-
paragrafu 1 għandhom japplikaw għal 
bini li huwa proprjetà ta' istituzzjonijiet, 
korpi u aġenziji tal-UE.

Or. en

Emenda 527
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Skont l-Artikolu 4, paragrafu 2 tad-
Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li ma jiffissawx jew li 
ma japplikawx ir-rekwiżiti msemmija fil-
paragrafu 1 għall-kategoriji ta' bini li 
ġejjin:
(a) bini uffiċjalment protett bħala parti 
minn ambjent magħżul jew minħabba l-
mertu arkitettoniku jew storiku speċjali 
tiegħu, safejn il-konformità ma’ ċerti 
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rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-
enerġija ma tibdilx b’mod inaċċettabli il-
karattru jew l-apparenza tiegħu;
(b) bini użat bħala postijiet ta’ qima u 
għal attivitajiet reliġjużi;
(c) bini temporanju b’perjodu ta’ użu ta’ 
sentejn jew anqas, siti industrijali, 
workshops u bini agrikolu mhux 
residenzjali b’domanda baxxa ta’ enerġija 
u bini agrikolu mhux residenzjali li qed 
jintuża minn settur kopert minn ftehim 
settorjali nazzjonali dwar il-prestazzjoni 
tal-enerġija;
(d) bini li qed jintuża jew maħsub li 
jintuża jew għal inqas minn erba’ xhur 
matul is-sena jew inkella, għal żmien 
limitat ta' użu matul is-sena u b’konsum 
ta’ enerġija previst li jkun ta’ inqas minn 
25 % ta’ dak li x’aktarx ikun li kieku 
jintuża s-sena kollha;
(e) bini maqtugħ għalih b’erja totali ta’ 
art utilizzabbli ta’ anqas minn 50 m2.
(f) bini li mhuwiex teknikament adegwat 
għar-rinnovazzjoni.

Or. en

Emenda 528
Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Skont l-eżempju tas-settur pubbliku, l-
istituzzjonijiet tal-UE għandhom jiżguraw 
li, meta l-bini tagħhom issirlu 
rinnovazzjoni maġġuri, il-prestazzjoni tal-
enerġija tiegħu tiġi aġġornata għal bini 
ta' kważi żero enerġija kif definit fl-
Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2010/31/UE 
jew għal bini bl-ogħla klassijiet ta' 
effiċjenza enerġetika kif definit fil-pajjiż 
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fejn jinsab dan il-bini.
Sal-31 ta' Diċembru 2018, l-
Istituzzjonijiet tal-UE għandhom jiżguraw 
li l-bini kollu li jokkupaw jew li hu 
proprjetà tagħhom huwa bini ta' kważi 
żero enerġija jew li tal-anqas jissodisfa r-
rekwiżiti tal-ogħla klassi ta' effiċjenza 
enerġetika kif definit fil-pajjiż fejn jinsab 
il-bini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istituzzjonijiet tal-UE għandhom ikunu ta' eżempju billi jirrinnovaw il-bini tagħhom stess 
lejn prestazzjoni tal-effiċjenza enerġetika l-aktar għolja possibbli. Bl-istess mod, sabiex 
jiffrankaw il-flus ta' min iħallas it-taxxa, huma għandhom jokkupaw il-bini li qed jikkonsma 
strettament l-ammont minimu ta' enerġija. Il-31 ta' Diċembru 2018 meħud mill-aħħar EPBD -
Artikolu 9(1)(b) li jirrikjedi li l-awtoritajiet pubbliċi jkunu l-proprjetarji ta' bini ta' kważi żero 
enerġija wara dik id-data.

Emenda 529
Patrizia Toia

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 530
Bernd Lange

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 4(1) 
m'għandhomx japplikaw għal impriżi li 
huma proprjetà pubblika li qed 
jikkompetu ma' parteċipanti fis-suq 
privat. Bl-istess mod dawn m'għandhomx 
japplikaw għal kumpaniji ta' kostruzzjoni 
tad-djar li huma proprjetà pubblika.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Konformità mar-rekwiżiti se tpoġġi lill-impriżi li huma proprjetà pubblika kif ukoll lill-
kumpaniji tal-kostruzzjoni tad-djar fi żvantaġġ kompetittiv meta mqabblin ma' oħrajn privati  
u b'hekk se tfixkel il-kompetizzjoni.

Emenda 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F'każ li korp pubbliku diġà għandu 
strateġija għall-effiċjenza enerġetika 
stabbilita għall-bini tiegħu bbażata fuq 
parametru ieħor u fejn din l-istrateġija 
mistennija li trendi ffrankar tal-enerġija 
ekwivalenti jew iktar mill-iffrankar previst 
sabiex tintlaħaq il-mira ta' rinnovazzjoni, 
l-Istati Membri għandhom jippermettu 
lill-korp pubbliku jkompli bl-istrateġija 
eżistenti tiegħu.  

Or. en
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Emenda 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk korp pubbliku diġà fassal pjan 
ta' effiċjenza enerġetika għall-bini tiegħu 
li probabbli se jikseb l-istess żidiet fl-
effiċjenza enerġetika bħall-approċċ 
ibbażat fuq ir-rinnovazzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu lill-korp 
pubbliku inkwistjoni jkompli bl-
implimentazzjoni tal-pjan.

Or. de

Emenda 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu ma 
jistipulawx jew ma japplikawx ir-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafu 1 għal bini 
uffiċjalment protett fuq il-bażi ta', inter 
alia, il-mertu arkitettoniku jew storiku 
tiegħu. Bini protett għandu jkun inkluż fl-
inventarju elenkat fil-paragrafu 3 b'nota 
dwar l-istatus tiegħu.

Or. en

Emenda 534
Ivo Belet
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istituzzjonijiet tal-UE fil-bini 
proprju tagħhom, għandhom jgħollu l-
livell ta' prestazzjoni tal-enerġija għall-
klassi l-aktar għolja ta' prestazzjoni tal-
enerġija, kif definit fil-pajjiż fejn jinsab il-
bini, sal-2015.

Or. en

Emenda 535
Frédérique Ries

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F'każijiet fejn il-miżuri ta' effiċjenza 
enerġetika jikkonċernaw bini pubbliku 
bħal ċentri għal matul il-jum, skejjel għat-
tfal żgħar jew skejjel, għandha titwettaq 
valutazzjoni dwar l-impatt fuq is-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tfal huma partikularment sensittivi għal effetti potenzjalment ħżiena li jirriżultaw minn 
kwalità insuffiċjenti tal-arja ta' ġewwa. Għall-miżuri ta' effiċjenza enerġetika f'bini pubbliku 
fejn dawn iqattgħu l-ħin tagħhom, għandha titwettaq valutazzjoni mandatorja dwar l-impatt 
fuq is-saħħa sabiex jiġu valutati r-riskji potenzjali u jiġu deċiżi miżuri biex jintlaħaq bilanċ 
bejn l-effiċjenza enerġetika u l-ħtiġijiet għal kwalità tal-arja ġewwa.

Emenda 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F'każ li korp pubbliku diġà għandu 
strateġija għall-effiċjenza enerġetika 
stabbilita għall-bini tiegħu bbażata fuq 
parametru ieħor, bħal iffrankar għal kull 
metru kwadru msaħħan u/jew imkessaħ, 
u fejn din l-istrateġija mistennija li trendi 
ffrankar tal-enerġija ekwivalenti jew iktar 
mill-iffrankar previst sabiex tintlaħaq il-
mira ta' rinnovazzjoni, l-Istati Membri 
għandhom jippermettu lill-korp pubbliku 
jkompli bl-istrateġija eżistenti tiegħu.

Or. en

Emenda 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-bini u monumenti li ġejjin 
m'għandhomx ikunu inklużi fil-kalkolu 
tar-rata ta' rinnovazzjoni ta' 3% stabbilita 
fl-Artikolu 4(1) ta' din id-Direttiva:
(a) Bini u monumenti storiċi elenkati
(b) Bini li awtoritajiet pubbliċi jixtru bil-
ħsieb li jwaqqawh

Or. en

Emenda 538
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Meta l-miri msemmija fl-Artikolu 4(1) 
jiġu stabbiliti, kisbiet fil-passat fl-ambitu 
tal-effiċjenza enerġetika jridu jiġu 
rikonoxxuti bħala ta' benefiċċju u jiġu 
kkunsidrati. L-istrateġiji u l-isforzi kollha 
eżistenti għat-titjib fil-prestazzjoni tal-
enerġija ta' bini li ġew implimentati jew li 
saru mill-1 ta' Jannar 2005 'l hawn 
għandhom għaldaqstant jiġu kkunsidrati. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sforzi attwali jew preċedenti li saru mill-Istati Membri għar-rinnovazzjoni ta' bini sabiex isir 
aktar effiċjenti fl-enerġija għandhom jiġu kkunsidrati ta' benefiċċju u għaldaqstant għandhom 
jiġu kkunsidrati meta jiġu stabbiliti miri. Il-pakkett tal-klima u l-enerġija 
(Deċiżjoni 406/2009/KE) li daħal fis-seħħ f'Ġunju 2009 huwa ddisinjat biex jippermetti li 
jintlaħqu l-objettivi 20-20-20. Il-pakkett jikkonsisti minn erba' atti leġiżlattivi u jiffissa l-2005 
bħala s-sena ta' referenza sabiex jinkisbu l-miri.

Emenda 539
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu korpi oħra fis-settur 
pubbliku jadottaw il-miri msemmija fil-
paragrafu 1, fejn huwa kosteffikaċi u 
teknikament possibbli biex dan isir.

Or. en

Emenda 540
Bernd Lange
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġjaw lill-korpi pubbliċi fl-isforzi 
tagħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fil-paragrafu 1. Dan l-appoġġ 
għandu jinkludi l-miżuri finanzjarji 
kollha meħtieġa biex ikun evitat li l-
miżuri ta' rinnovazzjoni joħolqu tbatija 
soċjali, b'mod partikulari b'riżultat ta' 
żieda fil-kera għall-akkomodazzjoni 
soċjali. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għan tal-proposta, li tiffoka biċ-ċar fuq ir-rinnovazzjoni ta' bini okkupat minn 
kerrejja soċjalment imċaħħda, li minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom, ma jistgħux 
jgħinu biex jiġu ffinanzjati investimenti utli f'miżuri għall-iffrankar tal-enerġija, anki jekk fuq 
terminu medju dawn se jibbenefikaw minn kirjiet irħas li jinkludu t-tisħin. 

Emenda 541
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-korpi pubbliċi bil-portafolli ta' proprjetà 
li għandha l-inqas effiċjenza enerġetika 
jkunu l-prijorità għall-miżuri ta' 
effiċjenza enerġetika. Il-korpi pubbliċi 
għandhom jagħmlu ħilithom sabiex 
jagħtu prijorità lill-bini bl-agħar 
prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en
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Emenda 542
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu 
mar-rata annwali tar-rinnovazzjoni 
tagħhom l-eċċess tal-erja tal-art tal-bini 
rrinovat f'sena speċifika bħal li kieku 
minflok kienet rinnovata f'waħda mis-
sentejn preċedenti jew fis-snin ta' qabel.

imħassar

Or. en

Emenda 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu 
mar-rata annwali tar-rinnovazzjoni 
tagħhom l-eċċess tal-erja tal-art tal-bini 
rrinovat f'sena speċifika bħal li kieku 
minflok kienet rinnovata f'waħda mis-
sentejn preċedenti jew fis-snin ta' qabel.

imħassar

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-rekwiżit għal persentaġġ għar-rinnovazzjoni msemmi fl-Artikolu 4(1) jitħassar, mhux 
se jkun hemm il-ħtieġa għall-paragrafu 2.

Emenda 544
Giles Chichester
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu 
mar-rata annwali tar-rinnovazzjoni 
tagħhom l-eċċess tal-erja tal-art tal-bini 
rrinovat f'sena speċifika bħal li kieku 
minflok kienet rinnovata f'waħda mis-
sentejn preċedenti jew fis-snin ta' qabel.

imħassar

Or. en

Emenda 545
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu 
mar-rata annwali tar-rinnovazzjoni 
tagħhom l-eċċess tal-erja tal-art tal-bini 
rrinovat f'sena speċifika bħal li kieku 
minflok kienet rinnovata f'waħda mis-
sentejn preċedenti jew fis-snin ta' qabel.

imħassar

Or. de

Emenda 546
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu 
mar-rata annwali tar-rinnovazzjoni 

2. Konformità mar-rata ta' rinnovazzjoni
rekwiżita ta' 2% għandha tiġi vvalutata 
billi tittieħed ir-rata medja ta' 
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tagħhom l-eċċess tal-erja tal-art tal-bini 
rrinovat f'sena speċifika bħal li kieku 
minflok kienet rinnovata f'waħda mis-
sentejn preċedenti jew fis-snin ta' qabel.

rinnovazzjoni annwali tul il-perjodu mill-
2014 sal-2020. L-Istati Membri jistgħu 
jikkunsidraw ir-rinnovazzjoni ta' bini 
pubbliku mwettqa mill-2005 ('azzjonijiet 
bikrija') b'mod proporzjonali lejn ir-rata 
ta' rinnovazzjoni tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Rata ta' rinnovazzjoni annwali riġida mhijiex realistika u ma tikkunsidrax iċ-ċirkostanzi fl-
Istati Membri individwali. Barra minn hekk il-proposta tal-Kummissjoni ma tikkunsidrax l-
isforzi preċedenti tal-Istati Membri sabiex għar-rinnovazzjoni ta' bini pubbliku ('azzjonijiet 
bikrija') li wasslu għal riżultati eċċellenti fl-effiċjenza enerġetika. 

Emenda 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat 
f'sena speċifika bħal li kieku minflok 
kienet rinnovata f'waħda mis-sentejn 
preċedenti jew fis-snin ta' qabel.

2. Biex jiżguraw flessibilità, l-Istati 
Membri jistgħu jippermettu lill-korpi 
pubbliċi tagħhom jikkalkulaw it-3% 
annwali msemmija fil-paragrafu 1 bħala 
medja tal-erja tal-art tal-bini rrinovat fuq 
perjodu ta' ħames snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-mira għar-rinnovazzjoni ta' 3% ssir il-medja fuq 5 snin jagħti lill-awtoritajiet 
pubbliċi aktar flessibilità fid-deċiżjonijiet għall-investiment tagħhom u l-ippjanar tal-baġit.

Emenda 548
Ioan Enciu

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

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat 
f'sena speċifika bħal li kieku minflok 
kienet rinnovata f'waħda mis-sentejn 
preċedenti jew fis-snin ta' qabel.

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mal-
iffrankar tal-enerġija annwali tagħhom l-
enerġija ffrankata f'sena speċifika bħal li 
kieku minflok intlaħqet f'waħda mis-
sentejn preċedenti jew fis-snin ta' wara.

Or. ro

Emenda 549
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu 
mar-rata annwali tar-rinnovazzjoni 
tagħhom l-eċċess tal-erja tal-art tal-bini 
rrinovat f'sena speċifika bħal li kieku 
minflok kienet rinnovata f'waħda mis-
sentejn preċedenti jew fis-snin ta' qabel.

2. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u lill-assoċjazzjonijiet għall-
akkomodazzjoni soċjali, filwaqt li jittieħed 
kont tal-libertà amministrattiva tagħhom, 
iwettqu programm sabiex jirrinnovaw il-
bini tagħhom għal skopijiet ta' ffrankar 
tal-enerġija, b'konformità mal-proċeduri 
stabbiliti il-paragrafu 1.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bini li jkun proprjetà ta' awtoritajiet lokali u reġjonali u assoċjazzjonijiet għall-
akkomodazzjoni soċjali għandu jiġi inkluż fuq bażi volontarja u fakultattiva, fil-miżuri 
eżemplari proposti fid-Direttiva. 

Emenda 550
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' qabel.

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' wara. erja tal-art tal-bini 
rrinovata fil-perjodu bejn l-2010-2013 
tista' titqies mal-2014;

Or. en

Emenda 551
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' qabel.

2.  L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet, il-
korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni 
Ewropea jistgħu jippermettu lill-korpi 
pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-rata 
annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-eċċess 
tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' wara.

Or. ro
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Emenda 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' qabel.

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mill-erba' snin
preċedenti jew fis-snin ta' wara.

Or. en

Emenda 553
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' qabel.

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mill-erba' snin
preċedenti jew fis-snin ta' wara.

Or. en

Emenda 554
Bernd Lange

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

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' qabel.

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mill-erba' snin
preċedenti jew fis-snin ta' wara.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien meta l-Istati Membri jistgħu jinkludu l-aċċess miksub waqt sena partikulari mar-rata 
ta' rinnovazzjoni annwali tagħhom għandu jiżdied għal erba' snin qabel u wara s-sena 
inkwistjoni, sabiex jiġi kkunsidrat t-tul ta' żmien ta' proġetti tal-bini.

Emenda 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' qabel.

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mill-erba' snin 
preċedenti jew fis-snin ta' wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ ta' 'sentejn' jeskludi b'mod effiċjenti r-rinnovazzjoni radikali. Għandu jkun hemm 
il-possibilità għall-Istati Membri li jinkluduhom billi dawn huma neċessarji għall-politika 
dwar l-effiċjenza enerġetika fit-tul fis-settur tal-bini.

Emenda 556
Herbert Reul
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' qabel.

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mit-tliet snin preċedenti 
jew fis-snin ta' wara.

Or. de

Emenda 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' qabel.

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mill-erba' snin 
preċedenti jew fis-snin ta' wara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri u l-korpi pubbliċi tagħhom għandu jkollhom aktar flessibilità fir-rigward tal-
ippjanar ta' investimenti għar-rinnovazzjoni sakemm tista' tiġi żgurata l-kisba tal-mira 
nazzjonali.

Emenda 558
Vicky Ford
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' qabel.

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mill-ħames snin
preċedenti jew fis-snin ta' wara.

Or. en

Emenda 559
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata annwali tar-rinnovazzjoni tagħhom l-
eċċess tal-erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena 
speċifika bħal li kieku minflok kienet 
rinnovata f'waħda mis-sentejn preċedenti 
jew fis-snin ta' qabel.

2. L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-
korpi pubbliċi tagħhom biex jgħoddu mar-
rata tar-rinnovazzjoni tagħhom l-eċċess tal-
erja tal-art tal-bini rrinovat f'sena speċifika 
bħal li kieku minflok kienet rinnovata 
f'waħda mis-sentejn preċedenti jew fis-snin 
ta' qabel.

Or. en

Emenda 560
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Bħala approċċ alternattiv għall-
paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu 
jagħżlu li jieħdu miżuri oħra biex jiksbu 
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titjib fil-prestazzjoni tal-enerġija annwali 
ekwivalenti ta' bini pubbliku kif mitlub 
mill-paragrafu 1. L-Istati Membri jistgħu 
jagħtu prijorità lir-rinnovazzjoni tal-bini 
proprjetà ta’ korpi pubbliċi, abbażi tal-
aktar titjib kosteffikaċi fil-prestazzjoni tal-
enerġija tal-istokk ta' bini tagħhom. 
Għall-iskop ta' dan l-approċċ alternattiv, 
huma jistgħu jikkalkulaw l-istima tal-
iffrankar tal-enerġija li jirriżulta jekk 
jintużaw valuri standard medji għall-
konsum tal-enerġija ta' binja qabel u 
wara r-rinnovazzjoni.

Or. en

Emenda 561
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-korpi pubbliċi għandhom jingħataw 
permess isegwu l-istrateġija għall-
effiċjenza enerġetika tagħhom diġà 
eżistenti, billi l-iffrankar li jirriżulta jista' 
jkun assimilat mal-iffrankar li jirriżulta 
mill-erja tal-art rinnovata. Sabiex jiġu 
stabbiliti l-politiki u l-miżuri msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2, għandhom jitqiesu l-
affordabilità taċ-ċittadini u l-baġits 
pubbliċi. L-aktar miżuri kosteffiċjenti 
għandhom jiġu inkoraġġiti bħala 
kwistjoni ta' prijorità.

Or. en

Emenda 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġjaw lill-korpi rregolati mil-liġi 
pubblika biex iwettqu rinnovazzjonijiet ta' 
3% tal-erja totali tal-art proprjetà 
tagħhom  kull sena.

Or. fr

Emenda 563
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B'mod alternattiv, l-Istati Membri 
jistgħu jagħmlu arranġamenti għal bini li 
jkun proprjetà ta' sidien oħra biex jiġi 
rinnovat jew biex titnaqqas l-erja totali 
tal-art tal-bini pubbliku tagħhom.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiġu garantiti grad għoli ta' flessibilità. Barra minn hekk, 
għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li tingħata prijorità lill-miżuri li huma kosteffikaċi.

Emenda 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu ma 
jinkludux fil-kalkoli tagħhom tal-erja 
totali tal-art dawk il-kategoriji ta' bini 
elenkati fl-Artikolu 4.2 tad-
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Direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija għandha tkun konsistenti mad-Direttiva dwar 
il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.

Emenda 565
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jistimulaw 
lill-korpi rregolati mil-liġi pubblika biex 
iwettqu rinnovazzjonijiet radikali ta' 3% 
tat-total tal-użu tal-enerġija annwali.

Or. en

Emenda 566
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġjaw lill-korpi pubbliċi sabiex 
iwettqu r-rinnovazzjoni komprensiva 
prevista fl-Artikolu 4.

Or. de

Emenda 567
Vicky Ford
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri li jagħżlu approċċ 
alternattiv għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni, sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2014, dwar il-miżuri 
alternattivi li qed jippjanaw li jadottaw u 
juru kif se jiksbu t-titjib ekwivalenti tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-istokk ta' bini.

Or. en

Emenda 568
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Istati Membri li jagħżlu approċċ 
alternattiv għandhom jevalwaw kull tliet 
snin jekk l-approċċ jwassalx lejn il-kisba 
ta' titjib fil-prestazzjoni tal-enerġija 
annwali ekwivalenti ta' bini pubbliku kif 
mitlub mill-paragrafu 1 u jinnotifikaw 
dawn il-valutazzjonijiet lill-Kummissjoni. 
Ġaladarba l-approċċi alternattivi adottati 
mill-Istati Membri ma jkunux biżżejjed 
sabiex tintlaħaq il-mira, il-Kummissjoni 
tista' tirrakkomanda li l-Istat Membru 
juża l-approċċ imsemmi fil-paragrafu 1.

Or. en


