
AM\883623MT.doc PE475.955v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2011/0172(COD)

17.11.2011

EMENDI
938 - 1094

Abbozz ta' rapport
Claude Turmes
(PE472.358v01-00)

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
effiċjenza enerġetika, u li tirrevoka d-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE

Proposta għal direttiva
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))



PE475.955v01-00 2/107 AM\883623MT.doc

MT

AM_Com_LegReport



AM\883623MT.doc 3/107 PE475.955v01-00

MT

Emenda 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta l-Istati Membri jintroduċu l-miters 
intelliġenti kif previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE dwar 
is-swieq tal-elettriku u tal-gass, huma 
għandhom jiżguraw li l-miters intelliġenti 
użati jiffaċilitaw l-iffrankar tal-enerġija 
fid-dar u li l-għanijiet globali ġenerali tal-
effiċjenza enerġetika u tal-benefiċċji tal-
klijenti aħħarin ikunu kkunsidrati b'mod 
sħiħ meta jiġu stabbiliti l-funzjonalitajiet 
minimi tal-miters u l-obbligi imposti fuq il-
parteċipanti tas-swieq. Funzjonalitajiet 
minimi għandhom jippermettu l-
komunikazzjoni tal-miters intelliġenti ma' 
apparat jew gateways fid-dar jew fil-bini 
użati fl-għoti ta' servizzi ta' ffrankar tal-
enerġija u ta' ġestjoni fuq in-naħa tad-
domanda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni ta' miters intelliġenti kif prevista mid-Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE hija 
fatt kruċjali li jippermetti l-effiċjenza enerġetika fid-dar. Ir-rapport CEN/CENELEC dwar il-
Mandat ta' Standardizzazzjoni M/441 identifika diversi funzjonalitajiet addizzjonali, iżda 
mhux minimi, tal-miters intelliġenti meta mqabbla mal-miters tradizzjonali. Dawn jinkludu l-
għoti ta' servizzi ta' effiċjenza enerġetika u ta' ġestjoni fuq in-naħa tad-domanda fid-dar jew 
fil-bini.

Emenda 939
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta, u jekk, l-Istati Membri jintroduċu l-
miters intelliġenti, skont ir-riżultati ta' 
valutazzjoni ekonomika tal-kostijiet, il-
benefiċċji u l-iffrankar tal-enerġija fuq 
perjodu twil ta' żmien jekk ivvalutati 
pożittivament, kif previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE dwar 
is-swieq tal-elettriku u tal-gass, huma 
għandhom jiżguraw li l-għanijiet tal-
effiċjenza enerġetika u tal-benefiċċji tal-
klijenti aħħarin ikunu kkunsidrati b'mod 
sħiħ meta jiġu stabbiliti l-funzjonalitajiet 
minimi tal-miters u l-obbligi imposti fuq il-
parteċipanti tas-swieq. Wara l-
installazzjoni tal-miter intelliġenti, il-
klijenti għandhom jingħataw l-
informazzjoni u l-pariri xierqa biex 
jimmassimizzaw il-benefiċċji potenzjali 
tal-miters intelliġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu ġestiti l-kostijiet għall-konsumaturi, ikun sensibbli li ssir enfasi fuq il-fatt li l-miters 
intelliġenti jintużaw sew. Madankollu, wieħed mill-benefiċċji ewlenin tal-miters intelliġenti 
huwa kont eżatt. Għalhekk, huwa inaċċettabbli li l-konsumaturi kollha ma jirċevuhx malli t-
teknoloġija tiġi installata. Barra minn hekk, wieħed mill-benefiċċji ewlenin għall-konsumaturi 
tal-miters intelliġenti huwa l-fatturazzjoni eżatta. Kontijiet kbar u b'lura mhux mistennija 
(minħabba l-ineżattezza tas-sistemi ta' dokumetazzjoni tal-fornituri) jistgħu jwasslu biex il-
konsumaturi jsibu ruħhom bid-dejn u jistgħu jikkawżaw inkwiet u tbatija bla bżonn.

Emenda 940
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Istati Membri jintroduċu l-miters 
intelliġenti kif previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE dwar 

Meta l-Istati Membri jintroduċu l-miters 
intelliġenti filwaqt li jqisu l-għażla politika 
tal-Istati Membri fil-qasam ta' sistemi ta' 
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is-swieq tal-elettriku u tal-gass, huma 
għandhom jiżguraw li l-għanijiet tal-
effiċjenza enerġetika u tal-benefiċċji tal-
klijenti aħħarin ikunu kkunsidrati b'mod 
sħiħ meta jiġu stabbiliti l-funzjonalitajiet 
minimi tal-miters u l-obbligi imposti fuq il-
parteċipanti tas-swieq.

miters intelliġenti abbażi tal-valutazzjoni 
tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet kif 
previst fl-Anness I, punt 2 tad-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE dwar 
is-swieq tal-elettriku u tal-gass, huma 
għandhom jiżguraw li l-għanijiet tal-
effiċjenza enerġetika u tal-benefiċċji tal-
klijenti aħħarin kif ukoll kwistjonijiet ta' 
privatezza u s-sigurtà tad-dejta jkunu
kkunsidrati b'mod sħiħ meta jiġu stabbiliti 
l-funzjonalitajiet minimi tal-miters u l-
obbligi imposti fuq il-parteċipanti tas-
swieq.

Or. en

Emenda 941
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta l-Istati Membri jintroduċu l-miters 
intelliġenti abbażi ta' analiżi pożittiva tal-
benefiċċji mqabbla mal-kostijiet kif 
previst mid-Direttivi 2009/72/KE 
u 2009/73/KE dwar is-swieq tal-elettriku u 
tal-gass, huma għandhom jiżguraw li l-
għanijiet tal-effiċjenza enerġetika u tal-
benefiċċji tal-klijenti aħħarin kif ukoll is-
sigurtà tad-dejta, is-sikurezza tad-dejta u 
kwistjonijiet ta' privatezza jkunu
kkunsidrati b'mod sħiħ meta jiġu stabbiliti 
l-funzjonalitajiet minimi tal-miters u l-
obbligi imposti fuq il-parteċipanti tas-
swieq.

Or. en

Emenda 942
Ioan Enciu



PE475.955v01-00 6/107 AM\883623MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 943
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 944
Ivo Belet
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
utenti kollha, li għandhom konsum finali 
ta' elettriku ta' aktar minn 6000 kWh fis-
sena, ikunu installaw il-miters intelliġenti 
sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2015.

Or. en

Emenda 945
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha ssir enfasi wkoll fuq l-
istabbiliment ta' standards komuni fl-
Ewropa kollha għall-miters intelliġenti.

Or. en

Emenda 946
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tal-elettriku u wara li ssir talba 
mill-klijent aħħari, l-operaturi tal-miters 
għandhom jiżguraw li l-miter ikun jista’ 
jagħti rendikont tal-elettriku li ġie prodott 
fil-bini tal-klijent aħħari u li ġie esportat 
lejn il-grilja. L-Istati Membri għandhom
jiżguraw li jekk il-klijenti aħħarin jagħmlu 
talba, id-dejta tal-miters dwar il-

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

produzzjoni u/jew il-konsum tagħhom 
titqiegħed għad-dispożizzjoni, skont il-
perjodu ta' qari, abbażi ta' leġiżlazzjoni 
ċara dwar il-protezzjoni tad-dejta, ir-
regoli tas-suq ġenerali, il-qafas legali u l-
leġiżlazzjoni dwar il-kalibrazzjoni 
stabbiliti minn Stat Membru għal parti 
terza li tkun qed taġixxi f’isem il-klijent 
aħħari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-miters intelliġenti għandha tkun ibbażata fuq ir-regoli u l-
prekundizzjonijiet stabbiliti mit-tielet pakkett dwar l-enerġija (2009/72/KE u 2009/73/KE).
Rekwiżiti tekniċi minimi, kwistjonijiet ta' protezzjoni tad-dejta, analiżi tal-benefiċċji mqabbla 
mal-kostijiet, eċċ. huma ta' importanza kbira ferm. Huwa biss jekk il-kwistjonijiet tekniċi 
jkunu ġew iċċarati (ara l-Mandat Ewropew ta' Standardizzazzjoni M/441) u jekk l-analiżi tal-
benefiċċji mqabbla mal-kostijiet tkun pożittiva b'mod ċar, li l-introduzzjoni tal-miters 
intelliġenti tkun tista' tibda.

Emenda 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tal-elettriku u wara li ssir talba 
mill-klijent aħħari, l-operaturi tal-miters 
għandhom jiżguraw li l-miter, jew il-
miters, ikun jista’ jagħti, jew ikunu jistgħu 
jagħtu, rendikont tal-elettriku li ġie prodott 
fil-bini tal-klijent aħħari u li ġie esportat 
lejn il-grilja. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jekk il-klijenti aħħarin jagħmlu 
talba, id-dejta tal-miters dwar il-
produzzjoni u/jew il-konsum tagħhom 
f’ħin reali titqiegħed għad-dispożizzjoni 
tagħhom jew ta’ parti terza li tkun qed 
taġixxi f’isem il-klijent aħħari minnufih 
bla ebda kost addizzjonali u f'format li 
jinftiehem faċilment. Id-dejta għandha 
tiġi pproċessata b'mod sigur u l-privatezza 
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tal-konsumatur għandha tkun protetta 
f'konformità mal-protezzjoni tad-dejta 
relevanti tal-UE u l-leġiżlazzjoni dwar il-
privatezza.

Or. en

Emenda 948
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tal-elettriku u wara li ssir talba 
mill-klijent aħħari, l-operaturi tal-miters 
għandhom jiżguraw li l-miter ikun jista’ 
jagħti rendikont tal-elettriku li ġie prodott 
fil-bini tal-klijent aħħari u li ġie esportat 
lejn il-grilja. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dejta tal-miters dwar il-
produzzjoni u/jew il-konsum f'ħin reali tal-
klijent aħħari titqiegħed għad-
dispożizzjoni tagħhom. Meta l-
konsumaturi jressqu talba biex id-dejta 
tingħata lilhom jew lil parti terza li tkun 
qed taġixxi f'isem il-klijent aħħari, din 
għandha tingħata bla ebda kost 
addizzjonali f'format li jistgħu jużaw biex 
iqabblu offerti oħra bl-istess 
kundizzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu ġestiti l-kostijiet għall-konsumaturi, ikun sensibbli li ssir enfasi fuq il-fatt li l-miters 
intelliġenti jintużaw sew. Madankollu, wieħed mill-benefiċċji ewlenin tal-miters intelliġenti 
huwa kont eżatt. Għalhekk, huwa inaċċettabbli li l-konsumaturi kollha ma jirċevuhx malli t-
teknoloġija tiġi installata. Barra minn hekk, wieħed mill-benefiċċji ewlenin għall-konsumaturi 
tal-miters intelliġenti huwa l-fatturazzjoni eżatta. Kontijiet kbar u b'lura mhux mistennija 
(minħabba l-ineżattezza tas-sistemi ta' dokumetazzjoni tal-fornituri) jistgħu jwasslu biex il-
konsumaturi jsibu ruħhom bid-dejn u jistgħu jikawżaw inkwiet u tbatija bla bżonn.
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Emenda 949
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni trid tkun ċara u tinftiehem fir-rigward tal-konsum u l-kostijiet u trid tgħin il-
promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika fid-djar privati. Fl-istess ħin, id-dejta tal-konsumaturi 
trid tiġi protetta meta tintuża din id-dejta.

Emenda 950
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tal-elettriku u wara li ssir talba 
mill-klijent aħħari, l-operaturi tal-miters 
għandhom jiżguraw li l-miter ikun jista’ 
jagħti rendikont tal-elettriku li ġie prodott 
fil-bini tal-klijent aħħari u li ġie esportat 

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

lejn il-grilja. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jekk il-klijenti aħħarin jagħmlu 
talba, id-dejta tal-miters dwar il-
produzzjoni u/jew il-konsum attwali
tagħhom titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
parti terza li tkun qed taġixxi f’isem il-
klijent aħħari, bla ebda kost addizzjonali u 
f'format li jippermetti lill-klijenti jiksbu 
stampa aktar ċara tal-użu tagħhom tal-
enerġija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda evidenza li l-għoti ta' dejta dwar il-konsum f'ħin reali lill-klijenti għandu 
impatt sinifikanti fuq is-suċċess fuq perjodu twil ta' żmien tal-miżuri għall-iffrankar tal-
enerġija. Li hu żgur hu li l-għoti kontinwu ta' informazzjoni lill-klijenti kollha jirriżulta f'żieda 
konsiderevoli fil-kostijiet għall-klijenti. Is-servizz ta' informazzjoni f'ħin reali għandu 
madankollu jkun disponibbli fuq talba u b'kost raġonevoli.

Emenda 951
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tal-elettriku u wara li ssir talba 
mill-klijent aħħari, l-operaturi tal-miters 
għandhom jiżguraw li l-miter ikun jista’ 
jagħti rendikont tal-elettriku li ġie prodott 
fil-bini tal-klijent aħħari u li ġie esportat 
lejn il-grilja. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jekk il-klijenti aħħarin jagħmlu 
talba, id-dejta tal-miters dwar il-
produzzjoni u/jew il-konsum tagħhom 
f’ħin reali titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
parti terza li tkun qed taġixxi f’isem il-
klijent aħħari bla ebda kost addizzjonali u 
f'format li jista' jintuża biex jitqabblu 
b'mod ġust l-offerti li qed jingħataw, 
filwaqt li titqies il-leġiżlazzjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali.
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Or. ro

Emenda 952
Kathleen Van Brempt

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 953
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tal-elettriku u wara li ssir talba 
mill-klijent aħħari, l-operaturi tal-miters 
għandhom jiżguraw li l-miter ikun jista’ 
jagħti rendikont tal-elettriku li ġie prodott 
fil-bini tal-klijent aħħari u li ġie esportat 
lejn il-grilja. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jekk il-klijenti aħħarin jagħmlu 
talba, id-dejta tal-miters dwar il-

Fil-każ tal-elettriku u wara li ssir talba 
mill-klijent aħħari, l-operaturi tal-miters 
għandhom jiżguraw li l-miter ikun jista’ 
jagħti rendikont tal-elettriku li ġie prodott 
fil-bini tal-klijent aħħari u li ġie esportat 
lejn il-grilja. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jekk il-klijenti aħħarin jagħmlu 
talba, id-dejta eżatta tal-miters dwar il-



AM\883623MT.doc 13/107 PE475.955v01-00

MT

produzzjoni u/jew il-konsum tagħhom 
f’ħin reali titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
parti terza li tkun qed taġixxi f’isem il-
klijent aħħari.

produzzjoni u/jew il-konsum tagħhom 
titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ parti terza 
li tkun qed taġixxi f’isem il-klijent aħħari
f'format li jinftiehem faċilment li jistgħu 
jużaw biex iqabblu offerti bl-istess 
kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 954
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 955
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tal-elettriku u wara li ssir talba 
mill-klijent aħħari, l-operaturi tal-miters 

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

għandhom jiżguraw li l-miter ikun jista’ 
jagħti rendikont tal-elettriku li ġie prodott 
fil-bini tal-klijent aħħari u li ġie esportat 
lejn il-grilja.

Or. en

Emenda 956
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tal-elettriku u wara li ssir talba 
mill-klijent aħħari, l-operaturi tal-miters 
għandhom jiżguraw li l-miter ikun jista’ 
jagħti rendikont tal-elettriku li ġie prodott 
fil-bini tal-klijent aħħari u li ġie esportat 
lejn il-grilja.

Or. en

Emenda 957
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 958
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tat-tisħin u tat-tkessiħ, fejn bini 
jkun fornut minn netwerk ta’ tisħin 
distrettwali jew ta' tisħin ċentrali ieħor, il-
miter tas-sħana għandu jkun installat fl-
entratura tal-bini. F’bini li fih għadd ta' 
unitajiet għal skopijiet residenzjali, 
kummerċjali jew marbuta mas-servizzi, 
għandhom jiġu installati wkoll miters 
individwali tas-sħana sabiex ikejlu l-
konsum tas-sħana, tat-tkessiħ jew tal-ilma 
sħun ta' kull tali unità rispettivament. Fejn 
l-użu tal-miters għall-konsum individwali 
tas-sħana ma jkunx teknikament jew 
ekonomikament fattibbli, għandhom 
jintużaw allokaturi individwali tal-kost 
għas-sħana għall-kejl tal-konsum tas-sħana 
f’kull radjatur jew fiż-żoni individwali



PE475.955v01-00 16/107 AM\883623MT.doc

MT

skont l-ispeċifikazzjonijiet inklużi fl-
Anness VI (1.2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġi evitat nuqqas ta' ftehim u li tiġi stabbilita l-ugwaljanza 
bejn it-teknoloġiji eżistenti kollha tat-tisħin. L-istess regoli jridu japplikaw għas-settur kollu 
tat-tisħin u tat-tkessiħ. Id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw mhux biss għad-djar iżda 
anke għas-settur tas-servizzi. Għandhom ikunu permessi tipi differenti ta' allokaturi tal-kost 
tas-sħana.

Emenda 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tat-tisħin u tat-tkessiħ, fejn bini 
jkun fornut minn netwerk ta’ tisħin 
distrettwali jew permezz ta' tisħin ċentrali 
jew minn sorsi tas-sħana individwali, il-
miter tas-sħana għandu jkun installat fl-
entratura tal-bini jew fl-iżbokk tal-bojler 
rispettivament. F’bini b’għadd ta’
unitajiet, għandu jiġi installat ukoll 
apparat ta' kejl bil-miters individwali tas-
sħana sabiex ikejlu l-konsum tas-sħana jew 
tat-tkessiħ ta' kull unità. Fejn l-użu tal-
miters għall-konsum individwali tas-sħana 
ma jkunx teknikament fattibbli, għandhom 
jintużaw allokaturi individwali tal-kost 
għas-sħana għall-kejl tal-konsum tas-sħana 
skont l-ispeċifikazzjonijiet inklużi fl-
Anness VI (1.2).

Or. en

Emenda 960
Konrad Szymański
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tat-tisħin u tat-tkessiħ, fejn bini 
jkun fornut minn netwerk ta’ tisħin 
distrettwali jew permezz ta' tisħin ċentrali, 
il-miter tas-sħana għandu jkun installat fl-
entratura tal-bini jew fl-iżbokk tal-bojler 
rispettivament. F’bini b’għadd ta’
unitajiet, għandu jiġi installat ukoll 
apparat ta' kejl bil-miters individwali tas-
sħana sabiex ikejlu l-konsum tas-sħana jew 
tat-tkessiħ ta' kull unità. Fejn l-użu tal-
miters għall-konsum individwali tas-sħana 
ma jkunx teknikament jew ekonomikament
fattibbli, għandhom jintużaw allokaturi 
individwali tal-kost għas-sħana għall-kejl 
tal-konsum tas-sħana skont l-
ispeċifikazzjonijiet inklużi fl-
Anness VI (1.2).

Or. en

Emenda 961
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tat-tisħin u tat-tkessiħ, fejn bini 
jkun fornut minn netwerk ta’ tisħin 
distrettwali jew permezz ta' tisħin ċentrali, 
il-miter tas-sħana għandu jkun installat fl-
entratura tal-bini jew fl-iżbokk tal-bojler 
rispettivament. F’bini b’għadd ta’
unitajiet, għandu jiġi installat ukoll 
apparat ta' kejl bil-miters individwali tas-
sħana sabiex ikejlu l-konsum tas-sħana jew 
tat-tkessiħ ta' kull unità. Fejn l-użu tal-
miters għall-konsum individwali tas-sħana 
ma jkunx teknikament jew ekonomikament
fattibbli, għandhom jintużaw allokaturi 
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radjatur skont l-ispeċifikazzjonijiet inklużi 
fl-Anness VI (1.2).

individwali tal-kost għas-sħana għall-kejl 
tal-konsum tas-sħana skont l-
ispeċifikazzjonijiet inklużi fl-
Anness VI (1.2).

Or. en

Emenda 962
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi effiċjenti ta' tisħin u tkessiħ distrettwali għandhom jitkejlu permezz tal-iffrankar tal-
enerġija primarja.

Emenda 963
Vicky Ford
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 964
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tat-tisħin u tat-tkessiħ, fejn bini 
jkun fornut minn netwerk ta’ tisħin 
distrettwali, il-miter tas-sħana għandu jkun 
installat fl-entratura tal-bini. F’bini 
b’għadd ta’ appartamenti, jistgħu jiġu 
installati wkoll miters għall-konsum 
individwali tas-sħana sabiex ikejlu l-
konsum tas-sħana jew tat-tkessiħ ta' kull 
appartament, fil-każ biss ta' analiżi 
pożittiva tal-benefiċċji mqabbla mal-
kostijiet. Fejn l-użu tal-miters għall-
konsum individwali tas-sħana ma jkunx 
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għall-kejl tal-konsum tas-sħana f’kull 
radjatur skont l-ispeċifikazzjonijiet inklużi 
fl-Anness VI (1.2).

teknikament jew ekonomikament fattibbli, 
jistgħu jintużaw allokaturi individwali tal-
kost għas-sħana għall-kejl tal-konsum tas-
sħana f’kull radjatur, jekk jintalab mill-
klijenti aħħarin, skont l-
ispeċifikazzjonijiet inklużi fl-
Anness VI (1.2).

Or. en

Emenda 965
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fi

Emenda 967
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 968
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 969
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' sussidjarjetà, l-Istati Membri għandu jkollhom il-libertà li jieħdu 
deċiżjonijiet għalihom infushom f'dan il-qasam. Ħafna blokkijiet ta' appartamenti fl-Istati 
Membri l-ġodda, pereżempju, għad fihom sistemi ta' tisħin li għandhom pajp wieħed biss. Fil-
Litwanja biss, il-bidla tas-sistemi kollha tat-tisħin tkun tiswa madwar biljun euro, li jfisser li 
l-flessibbiltà tibqa' meħtieġa.

Emenda 970
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tat-tisħin u tat-tkessiħ, fejn bini 
jkun fornut minn netwerk ta’ tisħin 
distrettwali jew ikun mgħammar b'tisħin 
ċentrali, il-miter tas-sħana għandu jkun 
installat fl-entratura tal-bini.

Or. en
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Emenda 971
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 972
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fil-każ tat-tisħin u tat-tkessiħ, fejn bini 
jkun fornut minn netwerk ta’ tisħin 
distrettwali, il-miter tal-konsum tas-sħana 
għandu jkun installat sabiex ikejjel il-
konsum tas-sħana jew tat-tkessiħ fil-bini.
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allokaturi individwali tal-kost għas-sħana 
għall-kejl tal-konsum tas-sħana f’kull 
radjatur skont l-ispeċifikazzjonijiet inklużi 
fl-Anness VI (1.2).

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Il-kejl tal-enerġija termali għal kull appartament mhuwiex ġustifikat f'termini tal-benefiċċji 
mqabbla mal-kostijiet u jirrappreżenta soluzzjoni għalja ħafna fil-bini, bħall-blokkijiet ta' 
appartamenti, li fihom huma installati sistemi ta' tisħin komuni.

Emenda 973
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 974
Edit Herczog
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-implimentazzjoni speċifika ta' miters 
tal-konsum individwali għad-djar tista' 
tkun soġġetta għal analiżi usa' fuq 
perjodu twil ta' żmien tal-benefiċċji 
mqabbla mal-kostijiet li tqis kemm il-
kostijiet kif ukoll il-benefiċċji għas-suq u 
għall-konsumaturi. Din il-valutazzjoni 
għandha tiddeċiedi l-forma ta' miter l-
aktar kosteffikaċi meqjusa fl-
ispeċifikazzjonijiet tal-Anness VI 1.2 u l-
perjodu ta' żmien li jkun fattibbli għall-
implimentazzjoni. Din il-valutazzjoni tal-
benefiċċji mqabbla mal-kostijiet għandha, 
barra minn hekk, issir mhux aktar tard 
minn sena wara l-iskadenza għat-
traspożizzjoni tad-direttiva fil-liġi 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 977
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
regoli dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż tal-
konsum tas-sħana f’bini b’għadd ta’ 
appartamenti fornut bi sħana 

imħassar
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ċentralizzata jew bi tkessiħ ċentralizzat. 
Tali regoli għandhom jinkludu linji gwida 
dwar il-fatturi ta’ korrezzjoni sabiex 
ikunu riflessi karatteristiċi tal-bini bħat-
trasferimenti tas-sħana bejn l-
appartamenti.

Or. en

Emenda 978
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 979
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
regoli dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż tal-
konsum tas-sħana f’bini b’għadd ta’ 
appartamenti fornut bi sħana 
ċentralizzata jew bi tkessiħ ċentralizzat. 
Tali regoli għandhom jinkludu linji gwida 

imħassar
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dwar il-fatturi ta’ korrezzjoni sabiex 
ikunu riflessi karatteristiċi tal-bini bħat-
trasferimenti tas-sħana bejn l-
appartamenti.

Or. ro

Emenda 980
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
regoli dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż tal-
konsum tas-sħana/tat-tkessiħ u l-ilma 
sħun, kif ukoll għall-fatturazzjoni 
tagħhom, f’bini b’għadd ta’ appartamenti 
fornut bi sħana ċentralizzata, bi tkessiħ 
ċentralizzat u/jew bl-ilma sħun. Tali regoli 
jistgħu jinkludu linji gwida dwar il-fatturi 
ta’ korrezzjoni sabiex ikunu riflessi 
karatteristiċi tal-bini bħat-trasferimenti tas-
sħana bejn l-appartamenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-differenzi ewlenin bejn l-Istati Membri individwali jeħtieġu flessibbiltà akbar.

Emenda 981
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
regoli dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż tal-
konsum tas-sħana f’bini b’għadd ta’ 

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

sħun f’bini b’għadd ta’ appartamenti 
fornut bi sħana ċentralizzata, bi tkessiħ 
ċentralizzat jew bl-ilma sħun, kif ukoll 
dwar il-fatturazzjoni tagħhom. Tali regoli 
għandhom jinkludu linji gwida dwar il-
fatturi ta’ korrezzjoni sabiex ikunu riflessi 
karatteristiċi tal-bini bħat-trasferimenti tas-
sħana bejn l-appartamenti.

Or. fr

Emenda 982
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
regoli dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż tal-
konsum tas-sħana f’bini li fih għadd ta’ 
unitajiet għal skopijiet residenzjali, 
kummerċjali jew marbuta mas-servizzi u
fornut bi sħana ċentralizzata jew bi tkessiħ 
ċentralizzat. Tali regoli għandhom jinkludu 
linji gwida dwar il-fatturi ta’ korrezzjoni 
sabiex ikunu riflessi karatteristiċi tal-bini 
bħat-trasferimenti tas-sħana bejn l-
appartamenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw mhux biss għad-djar iżda anke għas-settur tas-
servizzi.

Emenda 983
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 985
Bendt Bendtsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

regoli dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż tal-
konsum tas-sħana f’bini b’għadd ta’ 
appartamenti fornut bi sħana ċentralizzata 
jew bi tkessiħ ċentralizzat.

Or. en

Emenda 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ta' 
kategoriji ta' bini kif definit fl-
Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2010/31/UE 
mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 987
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Abbażi ta' analiżi pożittiva tal-
benefiċċji mqabbla mal-kostijiet u ta' 
leġiżlazzjoni ċara dwar il-protezzjoni tad-
dejta, kif ukoll tal-istandards stabbiliti 
internazzjonalment, l-introduzzjoni tal-
miters intelliġenti tkun tista' tibda.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment, l-UE u l-korpi tagħha qed jaħdmu fuq standards sabiex jevitaw li jiġi stabbilit 
"monopolju tal-miters intelliġenti". Kull introduzzjoni qabel ma dawn l-istandards jiġu 
stabbiliti b'mod ċar u trasparenti ma tagħmilx sens.

Emenda 988
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 
b'konformità mal-pjanijiet nazzjonali 
għall-introduzzjoni tal-miters intelliġenti 
skont ir-rekwiżiti tad-Direttivi 2009/72/KE 
u 2009/73/KE, li l-informazzjoni fuq il-
konsum u l-kostijiet reali tingħata fuq bażi 
regolari, għas-setturi kollha koperti minn 
din id-Direttiva, inklużi d-distributuri tal-
enerġija, l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u l-kumpaniji tal-bejgħ tal-
enerġija fil-livell tal-konsumatur. 
Informazzjoni adattata għandha tkun 
disponibbli biex il-konsumatur aħħari ikun 
ipprovdut b'kont komprensiv tal-kosti 
kurrenti tal-enerġija, f'konformità mal-
Anness VI(2.2). Il-frekwenza kif ukoll il-
forma u l-kontenut tal-informazzjoni 
għandhom jiġu miftiehma bejn il-fornitur 
u l-klijent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8 u fl-Anness VI li ġew proposti jikkorrispondu għal 
speċifikazzjonijiet ta' miters intelliġenti u għandhom jiġu implimentati fil-qafas tar-rekwiżiti 
tad-Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE li jipprovdu skeda ta' żmien stabbli u realistika.
Barra minn hekk, il-fatt li l-klijent jingħata informazzjoni dwar l-ammont dovut għal kull 
perjodu partikolari m'għandux jimpedixxi l-fatt li l-pagament jinqasam skont ir-ritmu li 
jippreferi l-klijent.
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Emenda 989
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE analiżi tal-benefiċċji 
mqabbla mal-kostijiet prevista fl-Anness I, 
punt 2 tad-Direttivi u l-proċess ta' 
standardizzazzjoni mmexxi mis-
CEN TC294 għall-gass u mis-CLC TC205 
għall-elettriku tal-Kummissjoni Ewropea)
fir-rigward tal-informazzjoni, l-Istati 
Membri jistgħu jirrikjedu li sakemm ikun 
teknikament possibbli, finanzjarjament 
raġonevoli u proporzjonat fir-rigward tal-
iffrankar potenzjali ta' enerġija, l-
informazzjoni li tingħata lill-konsumaturi 
tkun eżatta u bbażata fuq il-konsum reali, 
għas-setturi kollha koperti minn din id-
Direttiva, inklużi d-distributuri tal-enerġija, 
l-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni u 
l-kumpaniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell 
tal-konsumatur, skont il-frekwenza minima 
stabbilita fl-Anness VI(2.1). Informazzjoni 
adattata għandha tkun disponibbli permezz 
ta' informazzjoni għall-konsumaturi biex 
il-konsumatur aħħari ikun ipprovdut b'kont 
komprensiv tal-kosti kurrenti tal-enerġija, 
f'konformità mal-Anness VI(2.2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' sistemi ta' kejl bil-miters intelliġenti tal-gass li fuqhom jiddependu l-
frekwenzi tal-fatturazzjoni proposti, tista' tkun soġġetta għal valutazzjoni ekonomika tal-
kostijiet u l-benefiċċji. Il-kliem tal-proposta jimplika li l-kejl bil-miters intelliġenti tal-gass 
huwa obbligu ġenerali, li mhuwiex soġġett għal valutazzjoni ekonomika. Informazzjoni żejda 
fuq il-kontijiet għandha tkun evitata. Għandha ssir distinzjoni bejn il-fatturazzjoni u l-
informazzjoni għall-konsumaturi dwar il-konsum tagħhom.
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Emenda 990
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-
kontijiet, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw, kif speċifikat fil-pjanijiet 
nazzjonali stabbiliti għall-introduzzjoni 
tal-miters intelliġenti skont ir-rekwiżiti 
legali tad-Direttiva 2009/72/KE, u 
b'konformità magħhom, li tal-anqas kull 
xahrejn il-kontijiet ikunu preċiżi u bbażati 
fuq il-konsum reali, għas-setturi kollha 
koperti minn din id-Direttiva, inklużi d-
distributuri tal-enerġija, l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni u l-kumpaniji tal-
bejgħ tal-enerġija fil-livell tal-konsumatur, 
u li tkun disponibbli informazzjoni fuq 
talba tal-klijent, meta l-apparat tekniku 
ta' kejl bil-miters tal-klijent jippermetti 
dan. Informazzjoni adattata għandha tkun 
disponibbli mal-kont biex il-konsumatur 
aħħari ikun ipprovdut b'kont komprensiv 
tal-kosti kurrenti tal-enerġija, f'konformità 
mal-Anness VI(2.2). Il-frekwenza u l-
forma tal-informazzjoni disponibbli għall-
klijent ikunu soġġetti għal ftehim bejn il-
klijent u l-fornitur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' miters termali għandu jqis il-fattibbiltà teknika u ekonomika, partikolarment 
minħabba l-kostijiet u l-benefiċċji fuq perjodu twil ta' żmien. Id-dispożizzjonijiet imsemmija 
speċifikament dwar il-kwistjoni tal-fatturazzjoni għandu jħalli lok għal metodi differenti ta' 
fatturazzjoni (inkluża l-fatturazzjoni b'debitu dirett) u għal frekwenzi differenti skont il-
ħtiġijiet, l-użu u l-preferenzi speċifiċi tal-klijent.
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Emenda 991
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-
kontijiet, l-Istati Membri għandhom, meta 
jkun possibbli u filwaqt li jqisu kif xieraq 
il-fattibbiltà ekonomika, jiżguraw, sal-
1 ta' Jannar 2015 li l-informazzjoni 
mogħtija dwar il-konsum tkun eżatta u 
bbażata fuq il-konsum reali, għas-setturi 
kollha koperti minn din id-Direttiva, 
inklużi d-distributuri tal-enerġija, l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni u l-
kumpaniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell 
tal-konsumatur, skont il-frekwenza minima 
stabbilita fl-Anness VI(2.1). Informazzjoni 
adattata għandha tkun disponibbli permezz 
ta' din id-dejta biex il-konsumatur aħħari 
ikun ipprovdut b'kont komprensiv tal-kosti 
kurrenti tal-enerġija, f'konformità mal-
Anness VI(2.2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

B'mod partikolari fil-każ tal-kostijiet tat-tisħin, il-fatturazzjoni kull xahar tista' tirriżulta fi 
problemi soċjali u f'diffikultajiet finanzjarji min-naħa tal-kerrejja/utenti, għaliex dawn il-
kostijiet mhumiex pagabbli f'partijiet ugwali mqassma fuq sena sħiħa iżda pjuttost ikunu 
ogħla fix-xhur tax-xitwa, meta l-kostijiet tat-tisħin ikunu partikolarment għoljin. Għalhekk 
kjarifika ta' "fatturazzjoni" hija meħtieġa urġentement.

Emenda 992
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1



AM\883623MT.doc 37/107 PE475.955v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-
kontijiet, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw, permezz ta' kejl bil-miters 
intelliġenti jew ta' qari awtomatiku, 
b'konformità mal-pjanijiet nazzjonali 
għall-introduzzjoni ta' miters intelliġenti 
skont ir-rekwiżiti tad-
Direttiva 2009/72/KE, li l-kontijiet ikunu 
preċiżi u jipprovdu informazzjoni fuq il-
konsum reali, għas-setturi kollha koperti 
minn din id-Direttiva, inklużi d-distributuri 
tal-enerġija, l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u l-kumpaniji tal-bejgħ tal-
enerġija fil-livell tal-konsumatur, skont il-
frekwenza minima stabbilita fl-
Anness VI(2.1). Informazzjoni adattata 
għandha tkun disponibbli mal-kont biex il-
konsumatur aħħari ikun ipprovdut b'kont 
komprensiv tal-kosti kurrenti tal-enerġija, 
f'konformità mal-Anness VI(2.2).

Or. en

Emenda 993
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-
kontijiet, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw, mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2015 li l-kontijiet ikunu 
preċiżi u bbażati fuq il-konsum reali, għas-
setturi kollha koperti minn din id-Direttiva, 
inklużi d-distributuri tal-enerġija, l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni u l-

Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-
kontijiet, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw, abbażi tal-pjanijiet nazzjonali 
għall-introduzzjoni tal-miters intelliġenti 
mfassla skont id-Direttiva 2009/72/KE, li 
l-kontijiet ikunu preċiżi u bbażati fuq il-
konsum reali, għas-setturi kollha koperti 
minn din id-Direttiva, inklużi d-distributuri 
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kumpaniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell 
tal-konsumatur, skont il-frekwenza minima 
stabbilita fl-Anness VI(2.1). Informazzjoni 
adattata għandha tkun disponibbli mal-kont 
biex il-konsumatur aħħari ikun ipprovdut 
b'kont komprensiv tal-kosti kurrenti tal-
enerġija, f'konformità mal-Anness VI(2.2).

tal-enerġija, l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u l-kumpaniji tal-bejgħ tal-
enerġija fil-livell tal-konsumatur, skont il-
frekwenza minima stabbilita fl-
Anness VI(2.1). Informazzjoni adattata 
għandha tkun disponibbli mal-kont biex il-
konsumatur aħħari ikun ipprovdut b'kont 
komprensiv tal-kosti kurrenti tal-enerġija, 
f'konformità mal-Anness VI(2.2).

Or. fr

Emenda 994
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 995
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 996
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-
kontijiet, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw, mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2015 li l-kontijiet ikunu preċiżi 
u bbażati fuq il-konsum reali, għas-setturi 

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

kont ikunu preċiżi u bbażati fuq il-konsum 
reali, għas-setturi kollha koperti minn din 
id-Direttiva, inklużi d-distributuri tal-
enerġija, l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u l-kumpaniji tal-bejgħ tal-
enerġija fil-livell tal-konsumatur, skont il-
frekwenza minima stabbilita fl-
Anness VI(2.1). Informazzjoni adattata 
għandha tkun disponibbli mad-
dikjarazzjoni biex il-konsumatur aħħari 
ikun ipprovdut b'kont komprensiv tal-kosti 
kurrenti tal-enerġija, f'konformità mal-
Anness VI(2.2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni tagħti informazzjoni lill-konsumatur. Trid tkun distinta minn kont li jitlob 
pagament, billi l-konsumaturi jistgħu jkunu jridu jqassmu l-pagamenti tagħhom tul is-sena 
kollha permezz ta' debitu dirett jew skemi ta' pagament minn qabel.

Emenda 997
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-
kontijiet, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw, mhux aktar tard mill-2020 li l-
kontijiet ikunu preċiżi u bbażati fuq il-
konsum reali, għas-setturi kollha koperti 
minn din id-Direttiva, inklużi d-distributuri 
tal-enerġija, l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u l-kumpaniji tal-bejgħ tal-
enerġija fil-livell tal-konsumatur, skont il-
frekwenza minima stabbilita fl-
Anness VI(2.1). Informazzjoni adattata 
għandha tkun disponibbli mal-kont biex il-
konsumatur aħħari ikun ipprovdut b'kont 
komprensiv tal-kosti kurrenti tal-enerġija, 
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enerġija, f'konformità mal-Anness VI(2.2). f'konformità mal-Anness VI(2.2) u d-
dispożizzjonijiet rilevanti għall-elettriku 
fid-Direttiva 2009/72/KE u għall-gass fid-
Direttiva 2009/73/KE.

Or. en

Emenda 998
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 999
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 1000
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-
kontijiet, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw, mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2015 li l-kontijiet ikunu 
preċiżi u bbażati fuq il-konsum reali, għas-
setturi kollha koperti minn din id-
Direttiva, inklużi d-distributuri tal-
enerġija, l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u l-kumpaniji tal-bejgħ tal-
enerġija fil-livell tal-konsumatur, skont il-
frekwenza minima stabbilita fl-

Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-
kontijiet, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni tal-
fatturazzjoni tkun ibbażata fuq il-konsum 
reali. Informazzjoni adattata għandha tkun 
disponibbli mal-informazzjoni tal-
fatturazzjoni biex il-konsumatur aħħari 
ikun ipprovdut b'kont komprensiv tal-kosti 
kurrenti tal-enerġija, f'konformità mal-
Anness VI(2.2).
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Anness VI(2.1). Informazzjoni adattata 
għandha tkun disponibbli mal-kont biex il-
konsumatur aħħari ikun ipprovdut b'kont 
komprensiv tal-kosti kurrenti tal-enerġija, 
f'konformità mal-Anness VI(2.2).

Or. de

Emenda 1001
Kathleen Van Brempt

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom jingħataw informazzjoni eżatta u trasparenti dwar il-konsum reali 
tagħhom iżda m'għandhomx ikunu neċessarjament meħtieġa jħallsu l-kontijiet tagħhom 
abbażi tal-konsum reali. Barra minn hekk, id-dispożizzjoni għandha tkun allinjata mar-
rekwiżiti tat-3 pakkett għall-implimentazzjoni tas-sistemi ta' kejl bil-miters intelliġenti.

Emenda 1003
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-
kontijiet, l-Istati Membri għandhom 

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

jiżguraw, mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2015 li l-kontijiet ikunu preċiżi 
u bbażati fuq il-konsum reali, għas-setturi 
kollha b'analiżi pożittiva tal-benefiċċji 
mqabbla mal-kostijiet u abbażi ta' studji 
tal-fattibbiltà, koperti minn din id-
Direttiva, inklużi d-distributuri tal-enerġija, 
l-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni u 
l-kumpaniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell 
tal-konsumatur, skont il-frekwenza minima 
stabbilita fl-Anness VI(2.1). Informazzjoni 
adattata għandha tkun disponibbli mal-kont 
biex il-konsumatur aħħari ikun ipprovdut 
b'kont komprensiv tal-kosti kurrenti tal-
enerġija, f'konformità mal-Anness VI(2.2).

Or. en

Emenda 1004
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro
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Emenda 1005
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 1006
Kathleen Van Brempt

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 1007
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
klijenti aħħarin kollha jiġu offruti għażla 
jew għal kont elettroniku jew għal kont 
stampat u l-possibbiltà ta’ aċċess faċli għal 
informazzjoni komplementari li tippermetti 
awtokontrolli dettaljati dwar il-konsum 
storiku.

Or. en

Emenda 1008
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni tagħti informazzjoni lill-konsumatur. Trid tkun distinta minn kont li jitlob 
pagament, billi l-konsumaturi jistgħu jkunu jridu jqassmu l-pagamenti tagħhom tul is-sena 
kollha permezz ta' debitu dirett jew skemi ta' pagament minn qabel.
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Emenda 1009
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jeżiġu li jekk 
tintalab mill-klijenti aħħarin, l-
informazzjoni dwar il-kontijiet tal-enerġija 
u dwar il-konsum storiku tagħhom għandha 
tkun disponibbli għall-fornitur tas-servizzi 
tal-enerġija magħżul mill-klijent aħħari fl-
istess forma li tingħata lill-klijent aħħari.
Jekk il-partijiet kontraenti jiddevjaw minn 
dan, regoli dwar l-allokazzjoni tal-kostijiet 
jridu jiġu miftiehma minn qabel.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe modifika żżid l-ammont ta' xogħol amministrattiv, u għalhekk iżżid il-kostijiet.
Jekk jaħsbu li jkun meħtieġ, il-partijiet kontraenti jistgħu jiddevjaw minn din ir-regola; f'każ 
ta' dubju, madankollu, il-klijent imbagħad ikollu jġarrab il-kostijiet ogħla.

Emenda 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 1011
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1012
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni tagħti informazzjoni lill-konsumatur. Trid tkun distinta minn kont li jitlob 
pagament, billi l-konsumaturi jistgħu jkunu jridu jqassmu l-pagamenti tagħhom tul is-sena 
kollha permezz ta' debitu dirett jew skemi ta' pagament minn qabel.

Emenda 1013
Vicky Ford
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-
informazzjoni u l-estimi għat-tariffi tal-
enerġija jingħataw lill-konsumaturi fuq 
talba u f'perjodu raġonevoli ta' żmien kif 
ukoll f'format li jinftiehem faċilment, li 
jippermetti lill-konsumaturi jqabblu 
offerti bl-istess kundizzjonijiet, biex 
b'hekk ikunu jistgħu jbiddlu l-fornitur 
domestiku tagħhom tal-enerġija b'mod 
kosteffikaċi.

Or. en

Emenda 1014
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jkun xieraq, l-Istati Membri 
għandhom jinkuraġġixxu strutturi 
tariffarji li jinċentivaw lill-konsumaturi 
biex jiffrankaw unitajiet addizzjonali 
marġinali ta' konsum ta' enerġija.

Or. en

Emenda 1015
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u 3. Dikjarazzjonijiet tal-fatturazzjoni u ta' 
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mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3 u fl-
Anness VI, għandha tkun ipprovduta lill-
klijenti aħħarin mingħajr ħlas.

informazzjoni mill-kejl bil-miters tal-
konsum individwali tal-enerġija kif ukoll 
informazzjoni oħra msemmija fil-
paragrafi 1, 2, 3 u fl-Anness VI, 
għandhom ikunu pprovduti lill-klijenti 
aħħarin permezz ta' mill-anqas żewġ tipi 
ta' feedback dirett, li wieħed minnhom 
għandu jkun skrin fid-dar (in-home 
display), u għandhom ikunu mingħajr 
ħlas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill tar-Regolaturi Ewropej tal-Enerġija (CEER) jirrakkomanda li l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta lill-konsumaturi aħħarin permezz ta' għażla ta' mill-anqas żewġ mezzi 
ta' komunikazzjoni. Analiżijiet ta' proġetti pilota dwar kejl bil-miters intelliġenti u studji biex 
tiżdied l-effiċjenza enerġetika u biex jippermettu reazzjoni għad-domanda wrew li l-Iskrins 
fid-Dar jiksbu l-aħjar riżultati fl-iffrankar tal-enerġija.

Emenda 1016
Bendt Bendtsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u 
mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3 u fl-
Anness VI, għandha tkun ipprovduta lill-
klijenti aħħarin mingħajr ħlas.

3. L-informazzjoni pprovduta 
elettronikament mill-kejl bil-miters u mill-
kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3 u fl-
Anness VI, għandha tkun ipprovduta lill-
klijenti aħħarin. Dan fih innifsu ma 
japplikax għall-fatturazzjoni stampata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għandha tiġi pprovduta b'mod kosteffikaċi. L-għoti ta' informazzjoni għandu 
għalhekk japplika biss għal informazzjoni pprovduta elettronikament sabiex jitnaqqsu kemm 
jista' jkun il-kostijiet amministrattivi.
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Emenda 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u 
mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3 u fl-
Anness VI, għandha tkun ipprovduta lill-
klijenti aħħarin mingħajr ħlas.

3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u 
mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3 u fl-
Anness VI, għandha tkun ipprovduta lill-
klijenti aħħarin.

Or. en

Emenda 1018
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u 
mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3 u fl-
Anness VI, għandha tkun ipprovduta lill-
klijenti aħħarin mingħajr ħlas.

3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u 
mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3, għandha 
tkun ipprovduta lill-klijenti aħħarin b'mod 
trasparenti u kosteffikaċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tagħmel distinzjoni aktar ċara bejn ir-rekwiżiti minimi obbligatorji 
għall-informazzjoni tal-kejl bil-miters/fatturazzjoni li titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-klijenti 
kollha u informazzjoni aktar sofistikata inkluża f'offerti kompetittivi li ma tistax tingħata 
mingħajr ħlas.
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Emenda 1019
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u 
mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3 u fl-
Anness VI, għandha tkun ipprovduta lill-
klijenti aħħarin mingħajr ħlas.

3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u
mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3 u fl-
Anness VI, għandha tkun ipprovduta lill-
klijenti aħħarin b'mod trasparenti u 
kosteffikaċi.

Or. en

Emenda 1020
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u 
mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3 u fl-
Anness VI, għandha tkun ipprovduta lill-
klijenti aħħarin mingħajr ħlas.

3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u 
mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3, għandha 
tkun ipprovduta lill-klijenti aħħarin bi ħlas 
minimu.

Or. en

Emenda 1021
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u 3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u 
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mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3 u fl-
Anness VI, għandha tkun ipprovduta lill-
klijenti aħħarin mingħajr ħlas.

mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1, 2, 3, għandha 
tkun ipprovduta lill-klijenti aħħarin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Anness VI huwa dettaljat wisq. Kieku d-dejta kollha kellha titqiegħed għad-dispożizzjoni 
tal-klijent aħħari, x'aktarx li r-riżultat ikun frustrazzjoni u sensazzjoni li ma jistax ilaħħaq 
magħha. Finalment, il-klijenti aħħarin stess għandhom ikunu jistgħu jitolbu, permezz ta' 
interface, kwalunkwe dejta li tgħinhom jivvalutaw il-konsum ta' enerġija tagħhom. Diġà 
jeżistu regoli nazzjonali dwar l-allokazzjoni tal-kostijiet: il-Kummissjoni ma ppreżentat l-
ebda evidenza tal-ħtieġa ta' approċċ uniformi.

Emenda 1022
Evžen Tošenovský

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dan l-Artikolu m'għandux japplika 
meta analiżi tal-benefiċċji mqabbla mal-
kostijiet turi li l-kostijiet tal-installazzjoni 
ta' miters individwali huma ferm akbar 
mill-benefiċċji determinati minn iffrankar 
potenzjali għall-klijenti aħħarin.
Meta l-valutazzjoni ekonomika tal-
introduzzjoni tal-miters intelliġenti skont 
id-Direttiva 2009/72/KE tirriżulta favur l-
implimentazzjoni tagħhom, id-
dispożizzjoni dwar iż-żmien stabbilita mill-
paragrafu 2 m'għandhiex tapplika.

Or. en

Emenda 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dan l-Artikolu m'għandux japplika 
meta analiżi tal-benefiċċji mqabbla mal-
kostijiet turi li l-kostijiet tal-installazzjoni 
ta' miters individwali huma ferm akbar 
mill-benefiċċji determinati minn iffrankar 
potenzjali għall-klijenti aħħarin.
Meta l-valutazzjoni ekonomika tal-
introduzzjoni tal-miters intelliġenti skont 
id-Direttiva 2009/72/KE tirriżulta favur l-
implimentazzjoni tagħhom, id-
dispożizzjoni dwar iż-żmien stabbilita mill-
paragrafu 2 m'għandhiex tapplika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji tad-distribuzzjoni diġà huma involuti fl-introduzzjoni tal-miters intelliġenti skont 
l-iskedi taż-żmien definiti mit-tielet Direttiva dwra l-Elettriku (Direttiva 2009/72/KE), jiġifieri 
80% tal-klijenti li ngħataw valutazzjoni pożittiva minn analiżi tal-benefiċċji mqabbla mal-
kostijiet iridu jiġu mgħammra b'miters intelliġenti sal-2020. Id-direttiva l-ġdida m'għandhiex 
tipperikola pjanijiet ta' investiment li qed jitwettqu. Fl-istess ħin, il-kumpaniji tad-
distribuzzjoni m'għandhomx ikunu mġiegħla jadottaw soluzzjonijiet li ma jkunux 
ekonomikament vijabbli.

Emenda 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu skemi ta' riċerka 
biex tiġi żviluppata teknoloġija għall-użu 
f'bini storiku u kulturali, li tkopri l-aspetti 
kollha marbuta mal-użu tal-enerġija 
rinnovabbli, l-installazzjoni tal-miters 
intelliġenti u teknoloġiji oħra ta' 
ġenerazzjoni jew iffrankar tal-enerġija li 
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jkun jeħtieġ li jiġu installati f'bini bħal 
dan. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jimpenjaw ruħhom ukoll li 
jxerrdu r-riżultati tar-riċerka li diġà saret.

Or. es

Emenda 1025
Gaston Franco

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu 
huma konformi mal-iskeda ta żmien u l-
proċeduri għall-introduzzjoni tal-miters 
intelliġenti prevista fid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE, u l-
miters installati skont dawk iż-żewġ 
direttivi għandhom jiżguraw fatturazzjoni 
eżatta abbażi tal-konsum reali.

Or. fr

Emenda 1026
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kostijiet tax-xiri, l-installazzjoni u l-
manutenzjoni ta' miters individwali tal-
elettriku, tal-gass naturali, tat-
tisħin/tkessiħ ċentrali u tal-ilma sħun 
installati skont din id-direttiva għandhom 
jiġġarrbu mill-fornituri tal-enerġija skont 
it-termini tal-kuntratti dwar il-prestazzjoni 
tal-enerġija.

Or. ro
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Emenda 1027
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jittestjaw kemm il-kontijiet tal-enerġija 
fuq bażi annwali jkunu aċċessibbli għall-
konsumaturi u faċli biex jużawhom. Ir-
riżultati għandhom ikunu disponibbli 
għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-konsumaturi jkunu f'pożizzjoni li jifhmu l-kontijiet tal-enerġija sabiex 
ikunu jistgħu jbiddlu l-konsum tal-enerġija tagħhom.  L-ARN għalhekk għandhom jintalbu 
jittestjaw jekk il-konsumaturi jistgħux jifhmu l-kontijiet tagħhom. Jekk l-informazzjoni tkun 
disponibbli għall-pubbliku, il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħżlu l-kumpaniji bl-aħjar prassi.

Emenda 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Minħabba l-karatteristiċi speċjali tal-
bini storiku u kulturali, ikollha ssir 
riċerka dwar il-profil differenti ta' 
konsum ta' enerġija involut, filwaqt li 
jitqiesu l-kwalitajiet ta' iżolament tal-
arkitettura storika, il-mod li bih huwa 
adattat għall-ambjent tiegħu u l-prattiki 
tajba użati fil-passat fir-rigward tal-użu u 
l-funzjoni ta' bini bħal dan.

Or. es
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Emenda 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Finanzjament
1. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu faċilitajiet u 
mekkaniżmi ta' finanzjament, fosthom: 
(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji u multi 
għan-nuqqas ta’ rispett tal-obbligi 
stipulati fl-Artikolu 6;
(b) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika fil-qafas finanzjarju 
multiannwali, b'mod partikolari l-Fond 
ta' Koeżjoni, il-fondi strutturali u ta' 
żvilupp rurali u strumenti finanzjarji 
Ewropej dedikati, assistenza teknika u 
inġinerija finanzjarja;
(c) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika mill-Bank Ewropew għall-
Investiment (BEI) u minn istituzzjonijiet 
finanzjarji Ewropej oħra, b'mod 
partikolari l-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) u l-
Bank ta' Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa 
(CEB);
(d) riżorsi nazzjonali, fost oħrajn minn 
banek pubbliċi u istituzzjonijiet finanzjarji 
nazzjonali oħra;
(e) 10% tal-allokazzjonijiet totali tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, li 
jistgħu jintużaw biex jiġu promossi miżuri 
dwar l-effiċjenza enerġetika implimentati 
skont din id-direttiva;
(f) l-użu ta' fondi oħra tal-UE biex jiġu 
promossi r-riċerka u l-iżvilupp, il-
kampanji ta' informazzjoni jew is-
sensibilizzazzjoni dwar l-effiċjenza 
enerġetika;
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(2) Għandhom jingħataw inċentivi 
finanzjarji jew fiskali għall-
implimentazzjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet inklużi fil-verifiki 
tal-enerġija mwettqa skont din id-
direttiva. Il-faċilitajiet ta' finanzjament 
għandhom:
(a) jipprovdu għodda finanzjarja (eż. 
garanziji fuq is-self għall-kapital privat, 
garanziji għal kuntratti ta' self biex 
titħeġġeġ l-effiċjenza enerġetika, self 
sussidjat u linji ta' kreditu dedikati) li 
tnaqqas kemm ir-riskji previsti kif ukoll 
dawk attwali ta' proġetti ta' effiċjenza 
enerġetika;
(b) jipprovdu riżorsi adegwati biex 
jappoġġjaw programmi ta' taħriġ u 
ċertifikazzjoni għat-titjib u l-
akkreditament tal-ħiliet fil-qasam tal-
effiċjenza enerġetika; 
(3) Sabiex jiġu implimentati l-objettivi 
stabbiliti fil-paragrafi (1) u (2), il-
Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom, b'mod partikolari, jieħdu 
miżuri biex jappoġġjaw l-investiment fl-
effiċjenza enerġetika mtejba għall-
benefiċċju ta' dawk milquta mill-faqar 
enerġetiku, inklużi l-kuntratti għall-
prestazzjoni tal-enerġija;
(4) L-Istati Membri jistgħu japplikaw rata 
ta' VAT aktar baxxa, iżda mhux anqas 
minn 5%, fuq is-servizzi u l-prodotti 
mixtrija skont din id-direttiva; 
(5) Il-Kummissjoni, meta jkun xieraq, 
għandha 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 
bl-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika 
f'setturi differenti, billi jiġi appoġġjat l-
iskambju tal-aħjar prassi bejn l-
awtoritajiet jew l-organizzazzjonijiet 
nazzjonali jew reġjonali responsabbli;
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Or. ro

Emenda 1030
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Justification

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the
discretion of the Member States. In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

Emenda 1031
Matthias Groote

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli dwar il-penali applikabbli f’każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont 
l-Artikoli 6 sa 8 u għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Il-penali pprovduti jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
Il-penali ma jridux jiġu imposti kemm 
jekk b'rata fissa kif ukoll jekk 
irrispettivament min-nuqqas ta' ħlas. 
Iridu jitqiesu b'attenzjoni u każ każ l-
isforzi li saru, pereżempju, minn impriżi 
tal-enerġija biex jilħqu l-objettivi u 
għaliex ma kienx possibbli li jintlaħqu. L-
Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
mhux iktar tard minn [12-il xahar wara l-
adozzjoni ta’ din id-Direttiva] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffetwahom.

Or. de

Emenda 1032
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli dwar il-penali applikabbli f’każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont 
l-Artikoli 6 sa 8 u għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Il-penali pprovduti jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 

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

id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux 
iktar tard minn [12-il xahar wara l-
adozzjoni ta’ din id-Direttiva] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffetwahom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Istati Membri jiddeċiedu favur strumenti alternattivi għal dawk proposti mill-
Kummissjoni, il-penali ma jagħmlux sens.

Emenda 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri, jekk ikunu għażlu li ma 
japplikawx approċċi alternattivi approvati,
għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-
penali applikabbli f’każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont l-Artikoli 6 sa 8 u 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex 
jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawn 
il-penali jistgħu jieħdu l-forma ta' 
rekwiżiti biex jinxtraw krediti addizzjonali 
ETS fis-suq miftuħ. L-Istati Membri 
għandhom jikkomunikaw dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux 
iktar tard minn [12-il xahar wara l-
adozzjoni ta’ din id-Direttiva] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffetwahom.

Or. en
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Emenda 1034
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1035
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Direttiva] u għandhom jinnotifikawha 
mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda 
sussegwenti li taffetwahom. 

Or. ro

Emenda 1036
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli dwar l-inċentivi u l-finanzjament 
biex jagħtu lill-kumpaniji u lir-residenti 
inċentivi biex iwettqu investimenti fl-
effiċjenza enerġetika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inċentivi huma importanti biex isir progress fl-effiċjenza enerġetika fl-Unjoni Ewropea. Il-
penali ma jgħinu lil ħadd.

Emenda 1037
Vladimir Urutchev

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ammonti li jirriżultaw mill-penali 
msemmija hawn fuq jintużaw għall-
appoġġ finanzjarju lill-effiċjenza 
enerġetika, b'rabta mad-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 16a (ġdid).

Or. en
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Emenda 1038
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 1039
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Kull pjan nazzjonali għandu jidentifika:
(a) il-miri nazzjonali għall-iżvilupp tal-
koġenerazzjoni għas-sena 2020 u l-miri 
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intermedji korrispondenti;
(b) l-oqsma ta' promozzjoni tat-tisħin 
distrettwali li għalihom analiżi tal-
benefiċċji mqabbla mal-kostijiet tkun 
identifikat potenzjal ta' koġenerazzjoni;
(c) l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII.

(d) Il-pjanijiet għandhom ikunu bbażati 
fuq analiżi komprensiva tal-benefiċċji 
mqabbla mal-kostijiet għall kull 
investiment ippjanat, filwaqt li jitqies il-
livell eżistenti ta' domanda għas-sħana u 
filwaqt li jiġu evalwati l-profili ta' konsum 
differenti (eż. xejriet ta' konsum 
industrijali, residenzjali jew terzjarju). 
Barra minn hekk, tipi differenti ta' 
koġenerazzjoni (mikro, awtokonsum...) 
għandhom jitqiesu abbażi tal-
ispeċifiċitajiet ta' xejriet nazzjonali 
differenti ta' domanda u konsum.
Il-pjanijiet għandhom jiġu aġġornati u 
nnotifikati lill-Kummissjoni kull ħames 
snin. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
permezz tal-qafas regolatorju tagħhom li l-
pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u t-tkessiħ 
ikunu kkunsidrati fil-pjanijiet ta’ żvilupp 
lokali u reġjonali, inklużi l-pjanijiet għall-
ispazju urban u rurali, u jkunu jissodisfaw 
il-kriterji ta’ disinn fl-Anness VII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approċċ “wieħed tajjeb għal kulħadd” fil-promozzjoni tas-CHP mhuwiex rakkomandabbli.
Minħabba l-bosta kwistjonijiet tekniċi fis-CHP, għandhom jitqiesu ċ-ċirkustanzi nazzjonali.
Ir-rekwiżiti għandhom jiddaħħlu abbażi ta' analiżi tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet 
mwettqa fil-livell tas-sistemi skont kriterji u modalitajiet stabbiliti b'mod ċar. Tali analiżi 
għandha tidentifika oqsma ta' żvilupp tat-tisħin/tkessiħ distrettwali fejn id-domanda għas-
sħana tkun biżżejjed biex tiġġustifika l-iżvilupp ta' netwerks ta' tisħin/tkessiħ distrettwali.

Emenda 1041
Fiorello Provera
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Kull pjan nazzjonali għandu jidentifika:
(a) il-miri nazzjonali għall-iżvilupp tal-
koġenerazzjoni għas-sena 2020 u l-miri 
intermedji korrispondenti;
(b) l-oqsma ta' promozzjoni tat-tisħin 
distrettwali li għalihom analiżi tal-
benefiċċji mqabbla mal-kostijiet tkun 
identifikat potenzjal ta' koġenerazzjoni;
(c) l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII.

(d) Il-pjanijiet għandhom ikunu bbażati 
fuq analiżi komprensiva tal-benefiċċji 
mqabbla mal-kostijiet għal kull 
investiment ippjanat, filwaqt li jitqies il-
livell eżistenti ta' domanda għas-sħana u 
filwaqt li jiġu evalwati l-profili ta' konsum 
differenti (eż. xejriet ta' konsum 
industrijali, residenzjali jew terzjarju). 
Barra minn hekk, tipi differenti ta' 
koġenerazzjoni (mikro, awtokonsum...) 
għandhom jitqiesu abbażi tal-
ispeċifiċitajiet ta' xejriet nazzjonali 
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differenti ta' domanda u konsum.
Il-pjanijiet għandhom jiġu aġġornati u 
nnotifikati lill-Kummissjoni kull ħames 
snin. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
permezz tal-qafas regolatorju tagħhom li l-
pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u t-tkessiħ 
ikunu kkunsidrati fil-pjanijiet ta’ żvilupp 
lokali u reġjonali, inklużi l-pjanijiet għall-
ispazju urban u rurali, u jkunu jissodisfaw 
il-kriterji ta’ disinn fl-Anness VII.

Or. en

Justification

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

Emenda 1042
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 

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

Or. en

Emenda 1043
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-1 ta’ Jannar 2016, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ifasslu pjanijiet dettaljati bħal dawn, l-Istati Membri jeħtieġu l-ħin u l-persunal.
Sentejn huma perjodu realistiku għal dan. Barra minn hekk, x'aktarx li pjanijiet bħal dawn 
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ma jibqgħux validi fi żmien ħames snin jew għaxar snin, għalhekk jinħtieġ aġġornament 
regolari, li jkun ta' piż enormi f'termini ta' riżorsi u għalhekk jiswa ħafna flus. Pjanijiet 
vinkolanti mhumiex kompatibbli mal-idea ta' kompetizzjoni.

Emenda 1044
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2015, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu valutazzjoni 
komprensiva tad-domanda għat-tisħin u 
għat-tkessiħ u jinnotifikaw lill-
Kummissjoni dwarha sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Jekk ikunu diġà wettqu 
valutazzjoni ekwivalenti, għandhom 
jinnotifikawha lill-Kummissjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis tipi differenti 
ta' koġenerazzjoni abbażi tal-
ispeċifiċitajiet ta' xejriet nazzjonali 
differenti ta' domanda u konsum. Il-
pjanijiet għandhom jiġu aġġornati u 
nnotifikati lill-Kummissjoni kull ħames 
snin. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-użu effiċjenti tar-riżorsi tal-enerġija u 
l-iżvilupp ta' sistemi effiċjenti għat-tisħin u 
t-tkessiħ jitqiesu fl-ippjanar ta’ żvilupp 
lokali u reġjonali, inklużi l-pjanijiet għall-
ispazju urban u rurali, u fl-istrateġiji u l-
ippjanar lokali u reġjonali dwar l-
enerġija. Għandhom jitqiesu s-swieq tas-
sħana lokali/reġjonali.

Or. en

Emenda 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
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Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2015, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu valutazzjoni 
komprensiva tad-domanda għall-
koġenerazzjoni u jinnotifikaw lill-
Kummissjoni dwarha sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Jekk ikunu diġà wettqu 
valutazzjoni ekwivalenti, għandhom 
jinnotifikawha lill-Kummissjoni. Il-
valutazzjoni għandha tqis tipi differenti 
ta' koġenerazzjoni abbażi tal-
ispeċifiċitajiet ta' xejriet nazzjonali 
differenti ta' domanda u konsum. Il-
pjanijiet għandhom jiġu aġġornati u 
nnotifikati lill-Kummissjoni kull ħames 
snin. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-użu effiċjenti tar-riżorsi tal-enerġija u 
l-iżvilupp ta' sistemi effiċjenti għat-tisħin u 
t-tkessiħ jitqiesu fl-ippjanar ta’ żvilupp 
lokali u reġjonali, inklużi l-pjanijiet għall-
ispazju urban u rurali, u fl-istrateġiji u l-
ippjanar lokali u reġjonali dwar l-
enerġija.

Or. en

Emenda 1046
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2015, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu u jinnotifikaw 
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għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw permezz tal-qafas 
regolatorju tagħhom li l-pjanijiet 
nazzjonali għat-tisħin u t-tkessiħ ikunu 
kkunsidrati fil-pjanijiet ta’ żvilupp lokali u 
reġjonali, inklużi l-pjanijiet għall-ispazju 
urban u rurali, u jkunu jissodisfaw il-
kriterji ta’ disinn fl-Anness VII.

lill-Kummissjoni dwarha, valutazzjoni tal-
potenzjal għall-applikazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u għal 
tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, li 
jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Jekk ikunu wettqu 
valutazzjoni ekwivalenti, għandhom 
jinnotifikawha lill-Kummissjoni. Il-
valutazzjoni għandha tiġi aġġornata u 
nnotifikata lill-Kummissjoni kull ħames 
snin. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-użu effiċjenti tar-riżorsi tal-enerġija u 
l-iżvilupp ta' sistemi għat-tisħin u t-tkessiħ 
effiċjenti jitqiesu fl-istrateġija lokali u 
reġjonali kollha dwar l-enerġija.
Għandhom jitqiesu s-swieq tas-sħana 
lokali/reġjonali.

Or. en

Emenda 1047
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2015, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwarha, valutazzjoni 
komprensiva tal-potenzjal għall-
applikazzjoni ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja u għal tisħin u tkessiħ 
distrettwali effiċjenti, li jkun fih l-
informazzjoni stabbilita fl-Anness VII. 
Jekk ikunu diġà wettqu valutazzjoni 
ekwivalenti, għandhom jinnotifikawha 
lill-Kummissjoni. Il-valutazzjoni għandha 
tiġi aġġornata u nnotifikata lill-
Kummissjoni kull ħames snin. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi tal-enerġija u l-
iżvilupp ta' sistemi effiċjenti għat-tisħin u 
t-tkessiħ jitqiesu fl-ippjanar ta’ żvilupp 
lokali u reġjonali, inkluż l-ippjanar tal-
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kriterji ta’ disinn fl-Anness VII. ispazju urban u rurali, u fl-istrateġiji u l-
ippjanar lokali u reġjonali dwar l-
enerġija. Għandhom jitqiesu s-swieq tas-
sħana lokali/reġjonali.

Or. en

Emenda 1048
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin. L-Istati Membri 
għandhom jinkoraġġixxu l-fatt li l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi tal-enerġija u l-
iżvilupp ta' sistemi effiċjenti għat-tisħin u 
t-tkessiħ jitqiesu fl-ippjanar ta’ żvilupp 
lokali u reġjonali, inkluż l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali, u fl-istrateġiji u l-
ippjanar lokali u reġjonali dwar l-
enerġija. Għandhom jitqiesu s-swieq tat-
tisħin lokali u reġjonali.

Or. en

Emenda 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu mappa nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwarha sabiex jinstab u 
jiġi żviluppat b'mod aktar effiċjenti l-
potenzjal għall-applikazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u għal 
tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, li 
jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin.

Or. fi

Emenda 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw permezz tal-qafas 
regolatorju tagħhom li l-pjanijiet nazzjonali 

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom iwettqu valutazzjoni ġenerali, u 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwarha,bl-
għan li jiġi żviluppat il-potenzjal tat-
teknoloġiji effiċjenti fl-użu tal-enerġija 
inklużi l-koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja u t-tisħin u t-tkessiħ distrettwali 
effiċjenti, li jkun fiha l-informazzjoni 
stabbilita fl-Anness VII. Il-pjanijiet 
għandhom jiġu aġġornati u nnotifikati lill-
Kummissjoni kull ħames snin. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw permezz tal-
qafas regolatorju tagħhom li l-pjanijiet 
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għat-tisħin u t-tkessiħ ikunu kkunsidrati fil-
pjanijiet ta’ żvilupp lokali u reġjonali, 
inklużi l-pjanijiet għall-ispazju urban u 
rurali, u jkunu jissodisfaw il-kriterji ta’ 
disinn fl-Anness VII.

nazzjonali għat-tisħin u t-tkessiħ ikunu 
kkunsidrati fil-pjanijiet ta’ żvilupp lokali u 
reġjonali, inklużi l-pjanijiet għall-ispazju 
urban u rurali, u jqisu is-swieq tas-sħana 
lokali u reġjonali. Għall-finijiet tal-
valutazzjoni msemmija hawn fuq, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu analiżijiet tal-
benefiċċji mqabbla mal-kostijiet li jkopru 
t-territorju tagħhom u bbażati fuq il-
fattibbiltà u l-adegwatezza tekniċi u 
ekonomiċi, bl-għan li jimplimentaw 
soluzzjonijiet effikaċi b'kost aċċettabbli. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali għall-Istati Membri li l-ewwel iwettqu valutazzjoni ġenerali ta' soluzzjonijiet 
xierqa dwar l-effiċjenza enerġetika, abbażi ta' analiżijiet tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet, 
mingħajr ma jagħmlu previżjonijiet minn qabel. Jeħtieġ li jitqiesu wkoll il-kundizzjonijiet 
lokali.

Emenda 1051
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin u għandhom iqisu inter 
alia tnaqqis possibbli fit-tagħbija tat-
tisħin u t-tkessiħ li joriġina mill-
Artikoli 4 sa 8 tal-Kapitolu 8, mill-
implimentazzjoni tad-
Direttiva 2010/31/UE u minn miżuri oħra, 
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rurali, u jkunu jissodisfaw il-kriterji ta’ 
disinn fl-Anness VII.

u l-effett li dan it-tnaqqis fil-konsum tal-
enerġija jkollu fuq ħtiġijiet 
infrastrutturali fil-futur. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw permezz tal-qafas 
regolatorju tagħhom li l-pjanijiet nazzjonali 
għat-tisħin u t-tkessiħ ikunu kkunsidrati fil-
pjanijiet ta’ żvilupp lokali u reġjonali, 
inklużi l-pjanijiet għall-ispazju urban u 
rurali, u jkunu jissodisfaw il-kriterji ta’ 
disinn fl-Anness VII. Il-pjanijiet 
nazzjonali għat-tisħin u għat-tkessiħ 
għandhom iqisu bis-sħiħ l-analiżi tal-
potenzjali nazzjonali għal koġenerazzjoni 
b'effiċjenza għolja mwettqa skont id-
Direttiva 2004/8/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżuri dwar l-enerġija min-naħa tal-forniment iridu jqisu t-titjib min-naħa tad-domanda 
sabiex jiġu evitati forniment żejjed u investimenti li jmorru ħażin.

Emenda 1052
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

inklużi l-pjanijiet għall-ispazju urban u 
rurali, u jkunu jissodisfaw il-kriterji ta’ 
disinn fl-Anness VII. Jekk il-potenzjal 
għall-koġenerazzjoni tal-elettriku u s-
sħana jkun diġà ġie sfruttat b'mod 
relattivament sħiħ fi Stat Membru, b'tali 
mod li miżuri ġodda jkunu anqas 
kosteffikaċi b'mod sinifikanti milli 
f'pajjiżi oħra, il-Kummissjoni tista' tagħti 
lill-Istat Membru konċernat deroga mid-
dispożizzjoniiet tal-Artikolu 10 preżenti 
għal raġunijiet sustanzjati.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

F'xi pajjiżi, jeżistu konsiderevolment aktar impjanti tas-CHP milli f'pajjiżi oħra. Il-bini ta' 
impjanti ġodda tas-CHP jrid ikun fih il-benefiċċji f'ekonomija b'suq ħieles, u dan huwa 
konsiderevolment aktar diffiċli fl-Istati Membri msemmija hawnhekk milli fl-Istati Membri 
fejn jeżisti potenzjal kbir mhux sfruttat għall-koġenerazzjoni tas-sħana u l-enerġija.

Emenda 1053
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

inklużi l-pjanijiet għall-ispazju urban u 
rurali, u jkunu jissodisfaw il-kriterji ta’ 
disinn fl-Anness VII. Il-pjanijiet
nazzjonali dwar it-tisħin u t-tkessiħ jista' 
jkun fihom taqsima speċifika dwar il-
mikrokoġenerazzjoni residenzjali meta 
jkun xieraq.

Or. en

Justification

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Emenda 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1055
Matthias Groote

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 1056
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 1057
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw permezz tal-qafas 

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

Kummissjoni kull ħames snin. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw permezz tal-
qafas regolatorju tagħhom li l-pjanijiet 
nazzjonali għat-tisħin u t-tkessiħ ikunu 
kkunsidrati fil-pjanijiet ta’ żvilupp lokali u 
reġjonali, inklużi l-pjanijiet għall-ispazju 
urban u rurali, u jkunu jissodisfaw il-
kriterji ta’ disinn fl-Anness VII.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb żieda kbira fl-effiċjenza enerġetika, li tkun partikolarment riflessa fil-livell 
lokali, l-awtoritajiet lokali jridu jkunu involuti wkoll fl-ippjanar u l-aġġornament tal-
proċeduri.

Emenda 1058
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 1059
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet nazzjonali dwar it-tisħin u t-tkessiħ għandhom jistabbilixxu miżuri b'appoġġ għall-
modernizzazzjoni tan-netwerks tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali, partikolarment fl-Ewropa 
Ċentrali u tal-Lvant, iżda anke lil hinn.

Emenda 1060
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-1 ta’ Jannar 2015, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-piżijiet amministrattivi 
għandhom jitnaqqsu kemm jista' jkun. Il-
pjanijiet għandhom jiġu aġġornati u 
nnotifikati lill-Kummissjoni kull ħames 
snin. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
permezz tal-qafas regolatorju tagħhom li l-
pjanijiet ta' żvilupp lokali u reġjonali 
jkunu kkunsidrati fil-pjanijiet nazzjonali 
dwra it-tisħin u t-tkessiħ, inklużi l-pjanijiet 
għall-ispazju urban u rurali, u jkunu 
jissodisfaw il-kriterji ta’ disinn fl-
Anness VII. 

Or. ro

Emenda 1061
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw permezz tal-qafas 

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

kull ħames snin. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw permezz tal-qafas 
regolatorju tagħhom li l-pjanijiet nazzjonali 
għat-tisħin u t-tkessiħ ikunu kkunsidrati fil-
pjanijiet ta’ żvilupp lokali u reġjonali, 
inklużi l-pjanijiet għall-ispazju urban u 
rurali, u jkunu jissodisfaw il-kriterji ta’ 
disinn fl-Anness VII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet nazzjonali dwar it-tisħin u t-tkessiħ għandhom jistabbilixxu miżuri b'appoġġ għall-
modernizzazzjoni tan-netwerks tad-DHC b'mod partikolari – iżda mhux biss – fl-Ewropa 
Ċentrali u tal-Lvant.

Emenda 1062
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti 
inkluża l-modernizzazzjoni tan-netwerks 
eżistenti ta' tisħin u tkessiħ distrettwali, li 
jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw permezz tal-qafas 
regolatorju tagħhom li l-pjanijiet nazzjonali 
għat-tisħin u t-tkessiħ ikunu kkunsidrati fil-
pjanijiet ta’ żvilupp lokali u reġjonali, 
inklużi l-pjanijiet għall-ispazju urban u 
rurali, u jkunu jissodisfaw il-kriterji ta’ 
disinn fl-Anness VII.
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Emenda 1063
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet nazzjonali dwar it-tisħin u t-tkessiħ għandhom jistabbilixxu miżuri b'appoġġ għall-
modernizzazzjoni tan-netwerks tad-DHC b'mod partikolari – iżda mhux biss – fl-Ewropa 
Ċentrali u tal-Lvant.

Emenda 1064
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1065
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw permezz tal-qafas 

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

nazzjonali tal-potenzjal għat-tisħin u t-
tkessiħ ikunu kkunsidrati fil-pjanijiet ta’ 
żvilupp lokali u reġjonali, inklużi l-
pjanijiet għall-ispazju urban u rurali, u 
jkunu jissodisfaw il-kriterji ta’ disinn fl-
Anness VII.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-abbozzar ta' pjanijiet dwar it-tisħin u t-tkessiħ jinvolvi ammont enormi ta' burokrazija. Ir-
rekwiżit li jitqiesu l-pjanijiet nazzjonali jikkostitwixxi ndħil konsiderevoli fl-ippjanar tal-
ispazji fil-pjanijiet muniċipali għall-użu tal-art u l-pjanijiet għall-iżvilupp Dan l-indħil jikser 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 1067
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2015, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu pjan 
nazzjonali għat-tisħin u għat-tkessiħ u 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwaru 
sabiex ikun żviluppat il-potenzjal għall-
applikazzjoni ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja u għal tisħin u tkessiħ 
distrettwali effiċjenti, li jkun fih l-
informazzjoni stabbilita fl-Anness VII. Il-
piż amministrattiv għandu jitnaqqas 
kemm jista' jkun. Il-pjanijiet għandhom 
jiġu aġġornati u nnotifikati lill-
Kummissjoni kull ħames snin. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw permezz tal-
qafas regolatorju tagħhom li l-pjanijiet 
nazzjonali għat-tisħin u t-tkessiħ ikunu 
kkunsidrati fil-pjanijiet ta’ żvilupp lokali u 
reġjonali, inklużi l-pjanijiet għall-ispazju 
urban u rurali, u jkunu jissodisfaw il-
kriterji ta’ disinn fl-Anness VII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza tal-1 ta' Jannar 2014 għall-istabbiliment ta' pjanijiet nazzjonali dwar it-tisħin u 
t-tkessiħ fil-forma proposta hija viċin wisq u tikkawża konġestjonijiet fir-rigward tal-persunal 
kwalifikat meħtieġ, minbarra li twassal għal kostijiet ferm ikbar. Għalhekk qed jiġi propost li 
l-iskadenza tiġi estiża għall-1 ta' Jannar 2015.

Emenda 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1



PE475.955v01-00 90/107 AM\883623MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw permezz tal-qafas 
regolatorju tagħhom li l-pjanijiet nazzjonali 

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

għat-tisħin u t-tkessiħ ikunu kkunsidrati fil-
pjanijiet ta’ żvilupp lokali u reġjonali, 
inklużi l-pjanijiet għall-ispazju urban u 
rurali, u jkunu jissodisfaw il-kriterji ta’ 
disinn fl-Anness VII.

Or. pl

Emenda 1070
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-1 ta’ Jannar 2015, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII. Il-pjanijiet għandhom jiġu 
aġġornati u nnotifikati lill-Kummissjoni 
kull ħames snin. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw permezz tal-qafas 
regolatorju tagħhom li l-pjanijiet nazzjonali 
għat-tisħin u t-tkessiħ ikunu kkunsidrati fil-
pjanijiet ta’ żvilupp lokali u reġjonali, 
inklużi l-pjanijiet għall-ispazju urban u 
rurali, u jkunu jissodisfaw il-kriterji ta’ 
disinn fl-Anness VII.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skadenza fl-1 ta' Jannar 2014 hija viċin wisq għal direttiva li se tkun implimentata fl-Istati 
Membri kollha sa mill-2013, b'mod partikolari għaliex, skont it-termini tal-Atikolu 19(2), l-
1 ta' Jannar 2014 hija wkoll l-iskadenza għall-Kummissjoni biex tipprovdi l-linji gwida għall-
Istati Membri.
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Emenda 1071
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini tal-valutazzjoni msemmija fis-
subparagrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom iwettqu analiżi ta' livell għoli 
tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet li 
tkopri t-territorju tagħhom, ibbażata fuq 
il-kundizzjonijiet klimatiċi, il-fattibbiltà 
ekonomika jew l-adegwatezza teknika, 
sabiex jidentifikaw u jiffaċilitaw l-
implimentazzjoni tas-soluzzjonijiet l-aktar 
kosteffiċjenti biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti tat-tisħin u t-tkessiħ.

Or. en

Emenda 1072
Teresa Riera Madurell

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini tal-valutazzjoni msemmija fis-
subparagrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom iwettqu analiżi tal-benefiċċji 
mqabbla mal-kostijiet li tkopri t-territorju 
tagħhom, ibbażata fuq il-kundizzjonijiet 
klimatiċi, il-fattibbiltà ekonomika jew l-
adegwatezza teknika, sabiex jidentifikaw u 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tas-
soluzzjonijiet l-aktar kosteffiċjenti biex 
jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tat-tisħin u t-
tkessiħ.

Or. en
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Emenda 1073
Vladimir Urutchev

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-analiżijiet tal-potenzjal ta' 
koġenerazzjoni u ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali għandhom iqisu d-
dispożizzjonijiet fi pjanijiet nazzjonali 
eżistenti oħra, stabbiliti b'rabta mar-
rekwiżiti legali nazzjonali jew Ewropej fl-
oqsma tal-enerġija, l-effiċjenza 
enerġetika, l-użu tal-enerġiji rinnovabbli 
u l-azzjoni klimatika.

Or. en

Emenda 1074
Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-analiżijiet għandhom jidentifikaw:
(a) il-miri nazzjonali għall-iżvilupp tal-
koġenerazzjoni għas-sena 2020 u l-miri 
intermedji korrispondenti;
(b) l-oqsma ta' promozzjoni tat-tisħin 
distrettwali li għalihom analiżi tal-
benefiċċji mqabbla mal-kostijiet tkun 
identifikat potenzjal ta' koġenerazzjoni;
(c) l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII.
Għall-fini tal-valutazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
iwettqu analiżi tal-benefiċċji mqabbla 
mal-kostijiet li tkopri t-territorju tagħhom, 
ibbażata fuq il-kundizzjonijiet klimatiċi, 
il-fattibbiltà ekonomika jew l-adegwatezza 
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teknika, sabiex jidentifikaw u jiffaċilitaw 
l-implimentazzjoni tas-soluzzjonijiet l-
aktar kosteffiċjenti biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti tat-tisħin u t-tkessiħ.

Or. en

Emenda 1075
Konrad Szymański

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għall-fini tal-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom iwettqu analiżi tal-benefiċċji 
mqabbla mal-kostijiet li tkopri t-territorju 
tagħhom, ibbażata fuq il-kundizzjonijiet 
klimatiċi, il-fattibbiltà ekonomika jew l-
adegwatezza teknika, sabiex jidentifikaw u 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tas-
soluzzjonijiet l-aktar kosteffiċjenti biex 
jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tat-tisħin u t-
tkessiħ.

Or. en

Emenda 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għall-fini tal-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom iwettqu analiżi tal-benefiċċji 
mqabbla mal-kostijiet li tkopri t-territorju 
tagħhom, ibbażata fuq il-kundizzjonijiet 
klimatiċi, il-fattibbiltà ekonomika jew l-
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adegwatezza teknika, sabiex jidentifikaw u 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tas-
soluzzjonijiet l-aktar kosteffiċjenti biex 
jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tat-tisħin u t-
tkessiħ.

Or. en

Emenda 1077
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżviluppaw 
infrastruttura għal tisħin u tkessiħ 
distrettwali effiċjenti jew jimmodernizzaw 
l-infrastruttura eżistenti ħalli jkunu 
akkomodati l-iżvilupp ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għola u l-użu ta’ tisħin u ta’ 
tkessiħ minn sħana mormija u minn sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija skont il-
paragrafi 1, 3, 6 u 7. B'mod partikolari, 
deċiżjonijiet ta' approvazzjoni kif 
imsemmija fil-paragrafi 3, 6 u 8 jridu 
jittieħdu skont il-pjanijiet nazzjonali dwar 
it-tisħin u t-tkessiħ. Meta jiżviluppaw it-
tisħin u t-tkessiħ distrettwali, sa fejn ikun 
possibbli, il-prijorità għandha tingħata 
lill-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
iktar milli lill-ġenerazzjoni ta’ sħana biss 
minn impjanti tal-kombustjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Deċiżjonijiet ta' approvazzjoni għandhom ikunu marbuta mad-domanda eżistenti għas-sħana 
li tkun ġiet identifikata fil-pjanijiet nazzjonali dwar it-tisħin u t-tkessiħ. Il-koġenerazzjoni 
mhijiex għażla għall-produzzjoni tas-sħana mill-installazzjonijiet solari jew ġeotermali.
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Emenda 1078
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżviluppaw 
infrastruttura għal tisħin u tkessiħ 
distrettwali effiċjenti inkluża l-
modernizzazzjoni tal-infrastruttura 
eżistenti ħalli jkunu akkomodati l-iżvilupp 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għola u l-
użu ta’ tisħin u ta’ tkessiħ minn sħana 
mormija u minn sorsi rinnovabbli tal-
enerġija skont il-paragrafi 1, 3, 6 u 7. 
B'mod partikolalri, id-deċiżjonijiet ta' 
awtorizzazzjoni u permess imsemmija fil-
paragrafi 3, 6 u 8, għandhom jittieħdu 
skont il-pjanijiet nazzjonali dwar it-tisħin 
u t-tkessiħ. Meta jiżviluppaw it-tisħin u t-
tkessiħ distrettwali, sa fejn ikun possibbli, 
il-koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
għandha tingħata preferenza fuq il-
ġenerazzjoni ta’ sħana biss minn unitajiet 
tal-kombustjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet nazzjonali dwar it-tisħin u t-tkessiħ għandhom jistabbilixxu miżuri b'appoġġ għall-
modernizzazzjoni tan-netwerks tad-DHC b'mod partikolari – iżda mhux biss – fl-Ewropa 
Ċentrali u tal-Lvant. It-tieni bidla proposta għandha l-għan li torbot id-deċiżjoni dwar l-għoti 
ta' permess jew awtorizzazzjoni mal-kunsiderazzjoni mill-operatur tal-installazzjoni tal-
eżistenza ta' domanda għas-sħana identifikata fil-pjan nazzjonali dwar it-tisħin u t-tkessiħ. It-
tielet bidla hija ġustifikata għal sorsi bħas-solari termali jew ġeotermali, li għalihom il-
koġenerazzjoni mhijiex neċessarjament għażla.

Emenda 1079
Ioan Enciu

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

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

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiżviluppaw infrastruttura 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti 
ħalli jkunu akkomodati l-iżvilupp ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għola u l-użu 
ta’ tisħin u ta’ tkessiħ minn sħana mormija 
u minn sorsi rinnovabbli tal-enerġija skont 
il-paragrafi 1, 3, 6 u 7. Għaldaqstant, 
sabiex jiġu appoġġjati l-investimenti 
meħtieġa, għandhom jittieħdu miżuri biex 
jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-finanzjament 
pubbliku u privat, kif ukoll għall-
finanzjament Ewropew, filwaqt li jistgħu 
jitqiesu eżenzjonijiet fiskali. Meta 
jiżviluppaw it-tisħin u t-tkessiħ distrettwali, 
sa fejn ikun possibbli, huma għandhom 
jagħżlu koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
iktar milli ġenerazzjoni ta’ sħana biss meta 
dan ikun kosteffiċjenti. 

Or. ro

Emenda 1080
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Justification

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

Emenda 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1082
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżviluppaw 
infrastruttura għal tisħin u tkessiħ 
distrettwali effiċjenti ħalli jkunu 
akkomodati l-iżvilupp ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għola u l-użu ta’ tisħin u ta’ 
tkessiħ minn sħana mormija u minn sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija skont il-
paragrafi 1, (3, 6) u 7. Biex jissaħħu l-
investimenti meħtieġa fl-infrastruttura, 
għandhom jitqiesu l-aċċess faċli għall-
fondi rilevanti kif ukoll l-eżenzjonijiet 
fiskali. Meta jiżviluppaw it-tisħin u t-
tkessiħ distrettwali, sa fejn ikun possibbli, 
huma għandhom jagħżlu koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja iktar milli ġenerazzjoni 
ta’ sħana biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tisħin u t-tkessiħ distrettwali se jikkontribwixxu sew biex jintlaħqu l-għanijiet tal-effiċjenza 
enerġetika kif ukoll għal CHP effiċjenti ferm. Minħabba l-kostijiet għoljin tal-infrastruttura, 
aċċess faċli għall-fondi pubbliċi kif ukoll eżenzjonijiet fiskali jkunu meħtieġa sabiex jiġi 
ġġenerat il-potenzjal sħiħ tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali kif ukoll ta' CHP effiċjenti ferm.

Emenda 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżviluppaw dawk 
l-infrastrutturi ta' koġenerazzjoni 
identifikati mill-valutazzjoni komprensiva 
tagħhom bħala infrastrutturi 
kosteffiċjenti. Meta jiżviluppaw it-tisħin u 
t-tkessiħ distrettwali, sa fejn ikun possibbli, 
huma għandhom jagħżlu koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja iktar milli ġenerazzjoni 
ta’ sħana biss.

Or. en

Emenda 1084
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżviluppaw 
infrastruttura għal tisħin u tkessiħ 
distrettwali effiċjenti ħalli jkunu 
akkomodati l-iżvilupp ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għola u l-użu ta’ tisħin u ta’ 
tkessiħ minn sħana mormija u minn sorsi 
rinnovabbli tal-enerġija. Biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet tas-suq effiċjenti għall-
klijent aħħari, in-netwerks għat-tisħin u t-
tkessiħ distrettwali jridu jkunu miftuħa 
għall-kompetizzjoni.

Or. en
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Emenda 1085
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1086
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

teknikament u ekoloġikament raġonevoli, 
huma għandhom jagħżlu koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja iktar milli ġenerazzjoni 
ta’ sħana biss. Sabiex tingħata spinta lill-
investimenti meħtieġa, l-aċċess għall-
finanzjament pubbliku jew privat għandu 
jiġi ffaċilitat.

Or. en

Emenda 1087
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali għall-Istati Membri li l-ewwel iwettqu valutazzjoni ġenerali ta' soluzzjonijiet 
xierqa dwar l-effiċjenza enerġetika, abbażi ta' analiżijiet tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet, 
mingħajr ma jagħmlu previżjonijiet minn qabel. Jeħtieġ li jitqiesu wkoll il-kundizzjonijiet 
lokali.

Emenda 1089
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

sa fejn ikun possibbli, huma għandhom 
jagħżlu koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
iktar milli ġenerazzjoni ta’ sħana biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet nazzjonali dwar it-tisħin u t-tkessiħ għandhom jistabbilixxu miżuri b'appoġġ għall-
modernizzazzjoni tan-netwerks tad-DHC b'mod partikolari – iżda mhux biss – fl-Ewropa 
Ċentrali u tal-Lvant.

Emenda 1090
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1091
András Gyürk

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

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

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

Or. en

Emenda 1092
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-iskart muniċipali għandu jintuża biex jissupplementa l-fjuwils primarji bħala sors ta' 
enerġija.

Emenda 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Emenda 1094
Gaston Franco

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri u proċeduri biex jippromwovu 
installazzjonijiet ġodda tal-
koġenerazzjoni, minbarra l-unitajiet ta' 
koġenerazzjoni fuq skala żgħira, b'input 
termali nominali totali ta' anqas minn 
20 MW f'żoni ultraperiferiċi, żvantaġġjati 
u/jew foqra f'termini ta' elettriku, b'mod 
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partikolari fejn ikunu disponibbli riżorsi 
lokali (minn inqas minn 150 km bogħod), 
sabiex titħeġġeġ il-ġenerazzjoni ta' 
enerġija distribwita. 
L-Istati Membri għandhom jimpenjaw 
ruħhom b'mod partikolari biex 
jinkuraġġixxu l-installazzjoni ta' tali 
unitajiet tal-koġenerazzjoni f'postijiet fejn 
ir-riżorsi lokali ta' skart tal-injam, b'mod 
partikolari mill-postijiet fejn jisserraw l-
injam, jistgħu jintużaw. L-Istati Membri 
għandhom joħolqu ambjent li jwassal biex 
ikun żgurat li dawn il-proġetti żgħar ta' 
ġenerazzjoni tal-enerġija jkunu 
ekonomikament vijabbli. 

Or. fr

Justification

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées.Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


