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Emenda 1095
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

imħassar

(a) huma pprovduti b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja; u
(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

Or. en

Emenda 1096
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
meta installazzjonijiet ġodda ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW ikunu qed 
jiġu ppjanati, jitwettqu studji dwar il-
fattibbiltà teknika u ekonomika sabiex:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom bżonn aktar flessibbiltà, b'mod partikolari fil-livell ta' gvern 
lokali. Proċeduri awtomatiċi, bħal dawk li qed tipproponi l-Kummissjoni, ma jqisux iċ-
ċirkustanzi lokali. Għandu jiġi osservat il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Fil-valutazzjoni tal-
impatt tagħha, il-Kummissjoni ma pprovatx li l-approċċ ċentralizzat tagħha se jipproduċi 
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riżultati "aħjar" fil-prattika.

Emenda 1097
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
meta jkunu qed jippjanaw installazzjoni
ġdida ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku termali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW, 
jitwettqu studji dwar il-fattibbiltà teknika 
u ekonomika li jiġi stabbilit impjant tal-
enerġija b’tagħmir li jippermetti l-irkupru 
tas-sħana mormija permezz ta’ unità ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bini ta' kapaċità għas-CHP għandu dejjem ikun ibbażat fuq il-kalkolu ta' investiment 
ekonomiku u tekniku. Pereżempju għandu jkun hemm domanda suffiċjenti għat-tisħin.

Emenda 1098
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta dan ikun teknikament, 
soċjoekonomikament u kummerċjalment 
fattibbli, l-installazzjonijiet il-ġodda ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW, ikunu 
provduti b’tagħmir li jippermetti l-irkupru 
tas-sħana mormija permezz ta’ unità ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.
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Or. en

Emenda 1099
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri jistgħu, suġġett għal 
evalwazzjoni tal-ispejjeż meta mqabbla 
mal-benefiċċji tal-kundizzjonijiet 
ekonomiċi, klimatiċi jew ta' ġestjoni tat-
territorju, jiżguraw li l-installazzjonijiet il-
ġodda kollha ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku 
termali b’input termali totali li jaqbeż l-20 
MW:

Or. en

Emenda 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fiż-
żoni ta' promozzjoni b'potenzjal ta' 
koġenerazzjoni kif identifikat fil-
paragrafu 2, l-installazzjonijiet il-ġodda 
kollha ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku termali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW:

Or. en

Emenda 1101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
meta dan ikun teknikament, 
ekonomikament u kummerċjalment 
fattibbli, l-installazzjonijiet il-ġodda kollha 
ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku termali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW:

Or. en

Emenda 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, meta 
dan ikun ekonomikament fattibbli u adatt 
teknikament, li l-installazzjonijiet il-ġodda 
kollha ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku termali 
li jaħdmu b’kombustjoni b’input termali 
totali li jaqbeż l-20 MW:

Or. en

Emenda 1103
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 

L-Istati Membri għandhom, meta dan ikun 
xieraq u kosteffikaċi, jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
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termali totali li jaqbeż l-20 MW: ġenerazzjoni tal-elettriku termali li jaħdmu
b'kombustjoni b'input termali totali li 
jaqbeż l-20 MW:

Or. en

Emenda 1104
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri jistgħu jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW, meta l-
istabilità tan-netwerk hija garantita:

Or. ro

Ġustifikazzjoni

It-traduzzjoni Rumena hija żbaljata u teħtieġ reviżjoni.

Emenda 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fl-
ippjanar ta' installazzjonijiet ġodda ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

Or. fi
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Emenda 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
investituri li qed jippjanaw il-kostruzzjoni 
ta' installazzjonijiet ġodda ta’ ġenerazzjoni 
tal-elettriku termali b’input termali totali li 
jaqbeż l-20 MW:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu koperti l-investituri kollha billi jiġi impost fuqhom l-obbligu li 
jevalwaw il-kosteffikaċja tat-tagħmir eventwali u l-post magħżul, milli tiġi imposta soluzzjoni 
teknika li jkollha tintuża sistematikament.

Emenda 1107
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom, meta dan ikun 
xieraq u kosteffikaċi, jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali li jużaw 
il-fjuwils fossili bħala l-materja prima 
prinċipali b'input termali totali li jaqbeż il-
50 MW:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riferiment għall-installazzjonijiet b'input termali totali li jaqbeż il-50 MW huwa konformi 
mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Direttiva 2008/1/KE (Anness 1).



AM\883844MT.doc 9/100 PE475.982v01-00

MT

Emenda 1108
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, wara 
evalwazzjoni tal-ispejjeż meta mqabbla 
mal-benefiċċji, li installazzjonijiet ġodda
ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku termali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW:

Or. fr

Emenda 1109
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fiż-
żoni ta' promozzjoni b'potenzjal ta' 
koġenerazzjoni kif identifikat fil-
paragrafu 2, l-installazzjonijiet il-ġodda 
kollha ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku termali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aproċċ "adatt għal kollox" fil-promozzjoni tas-CHP mhuwiex rakkomandabbli. Fid-dawl tad-
diversi kwistjonijiet tekniki fis-CHP, iċ-ċirkustanzi nazzjonali inklużi l-aspetti ġeografiċi, 
ekonomiċi u soċjali għandhom jittieħdu inkusiderazzjoni. Dawn l-aspetti kollha 
jikkontribwixxu wkoll għad-differenzi kbar fl-Istati Membri fir-rigward tal-intensità u t-tul ta' 
żmien tas-servizz ta' tisħin u tkessiħ meħtieġa.  Għandhom jiġu introdotti rekwiżiti skont il-każ 
bħala parti minn evalwazzjoni tal-ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji mwettqa fil-livell ta' 
sistema skont kriterji u modalitajiet stabbiliti b'mod ċar. Tali evalwazzjoni għandha 
tidentifika ż-żoni ta' żvilupp tat-tisħin/tkessiħ distrettwali fejn id-domanda għat-tisħin hija 
suffiċjenti sabiex jiġi ġġustifikat l-iżvilupp ta' netwerks ta' tisħin/tkessiħ distrettwali.  Il-
promozzjoni effikaċi tas-CHP tista' sseħħ billi tinżamm l-inizjattiva ħielsa tal-operaturi tas-
suq, jiġu provduti inizjattivi finanzjarji u jiġu ssimplifikati l-proċeduri amministrattivi.  L-
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ispejjeż tal-iżvilupp ta' netwerks ta' tisħin/tkessiħ distrettwali għandhom jitħallsu mill-utenti 
tan-netwerk sabiex tiġi garantita distribuzzjoni ekwilibrata tal-ispejjeż u tiġi evitata d-
distorsjoni tas-suq.

Emenda 1110
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
investituri li qed jippjanaw il-kostruzzjoni 
ta' installazzjonijiet ġodda ta’ ġenerazzjoni 
tal-elettriku termali b’input termali totali li 
jaqbeż l-20 MW jieħdu passi sabiex 
jiddeterminaw jekk:

Or. de

Emenda 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW, ħlief 
għall-installazzjonijiet nukleari:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tal-eżenzjoni għandhom iqisu l-ispeċifikazzjonijiet tal-impjanti nukleari, li joperaw 
b'fattur ta' tagħbija għoli. Minħabba l-fattur tat-tagħbija u d-domanda limitata għas-sħana 
mogħtija mill-profili demografiċi, l-installazzjonijiet nukleari ma jistgħuyx jilħqu l-
proporzjoni tas-sħana għall-ġenerazzjoni ta' elettriku neċessarja sabiex jiġu sodisfatti r-
rekwiżiti ta' koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja stabbiliti fil-paragrafi 3 u 6. Din hija r-raġuni 
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prinċipali l-għala l-installazzjonijiet nukleari kollha għandhom jiġu kompletament esklużi 
mill-artikoli imsemmija hawn fuq peress li huma diġà ma jissodisfawx r-rekwiżiti ta' 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

Emenda 1112
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW, ħlief 
għall-installazzjonijiet nukleari:

Or. en

Emenda 1113
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda kollha ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
investituri li qed jippjanaw 
installazzjonijiet ġodda ta’ ġenerazzjoni 
tal-elettriku termali b’input termali totali li 
jaqbeż l-20 MW jeżaminaw jekk:

Or. en

Emenda 1114
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma pprovduti b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja; u

imħassar

Or. en

Emenda 1115
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma pprovduti b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja; u

imħassar

Or. en

Emenda 1116
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(a) huma pprovduti b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja; u

imħassar

Or. en

Emenda 1117
Paul Rübig
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma pprovduti b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja; u

(a) li jitwettqu studji dwar il-fattibbiltà 
teknika u ekonomika tal-użu tas-sħana 
mormija. Jekk il-konsum lokali tas-sħana 
mormija huwa garantit u jekk din tista' 
tiġi provduta ekonomikament, l-impjant 
għandu jiġi provdut b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-unitajiet tas-CHP għandhom jiġu installati biss fejn id-domanda ekonomika għas-sħana 
mormija hija garantita. Skont il-miri tad-Direttiva dwar il-Bini 2010/31/UE tal-UE (rata ta' 
renovazzjoni tal-bini ogħla, kif ukoll standards ta' kważi żero enerġija għad-djar il-ġodda) id-
domanda għat-tisħin tal-ispazju se titnaqqas fuq medda ta’ żmien twil. Il-proposta tal-
Kummissjoni, fil-każ ta' installazzjonijiet ekonomikament fattibbli, se teħtieġ li impjanti ta' 
sħana ġodda jistgħu jiġu installati biss f'żoni b'popolazzjoni densa (fil-biċċa l-kbira, l-ibliet). 
F' dan il-każ, wieħed jissoponi li l-limiti ta' trab fin ma jistgħu jinkisbu aktar.  Barra minn 
hekk, il-proċeduri ambjentali u ta' liċenzjar se jsiru aktar kumplessi u se jieħdu aktar ħin.

Emenda 1118
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma pprovduti b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja; u

(a) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta' 
domanda għas-sħana; u

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika

Emenda 1119
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma pprovduti b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja; u

(a) huwa teknikament u kummerċjalment 
reġonevoli li tiġi installata unità ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja; u

Or. en

Emenda 1120
Daniel Caspary

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma pprovduti b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja; u

(a) jagħmel sens f'termini ta' teknoloġija 
u huwa ekonomikament vijabbli li jiġu 
pprovduti b’tagħmir li jippermetti l-irkupru 
tas-sħana mormija permezz ta’ unità ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja; u

Or. de

Emenda 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma pprovduti b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja; u

(a) huwa teknikament u ekonomikament 
fattibbli li jiġi installat tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja; u

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu koperti l-investituri kollha billi jiġi impost fuqhom l-obbligu li 
jevalwaw il-kosteffikaċja tat-tagħmir eventwali u l-post magħżul, milli tiġi imposta soluzzjoni 
teknika li jkollha tintuża sistematikament.

Emenda 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma pprovduti b’tagħmir li jippermetti 
l-irkupru tas-sħana mormija permezz ta’ 
unità ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja;

(a) huma pprovduti b’tagħmir li jippermetti 
l-irkupru tas-sħana mormija;

Or. es

Emenda 1123
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma pprovduti b’tagħmir li jippermetti 
l-irkupru tas-sħana mormija permezz ta’ 
unità ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza 

(a) huma pprovduti b’tagħmir li jippermetti 
l-irkupru tal-maġġoranza sostanzjali tas-
sħana mormija; u
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għolja; u

Or. en

Emenda 1124
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(a) huma pprovduti b’tagħmir li 
jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja; u

(a) jibnu jekk possibbli installazzjoni ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku provduta
b’tagħmir li jippermetti l-irkupru tas-sħana 
mormija permezz ta’ unità ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja; u

Or. de

Emenda 1125
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma pprovduti b’tagħmir li jippermetti 
l-irkupru tas-sħana mormija permezz ta’ 
unità ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja; u

(a) huma pprovduti b’tagħmir li jippermetti 
l-irkupru tas-sħana mormija permezz ta’ 
unità ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja, fejn dan ikun ekonomikament 
fattibbli; u

Or. ro

Emenda 1126
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma pprovduti b’tagħmir li jippermetti 
l-irkupru tas-sħana mormija permezz ta’ 
unità ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja; u

(a) huma pprovduti b’tagħmir li jippermetti 
l-irkupru tas-sħana mormija permezz ta’ 
unità ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja; jew

Or. pl

Emenda 1127
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) li titwettaq evalwazzjoni tal-
kosteffikaċja u l-fattibbiltà teknika tal-
kostruzzjoni tagħhom;

Or. fi

Emenda 1128
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

imħassar

Or. en

Emenda 1129
Eija-Riitta Korhola
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

imħassar

Or. en

Emenda 1130
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku termali għandhom jinstabu biss 
viċin siti fejn teżisti domanda għas-sħana għandu jitneħħa, peress li dan jikkontradixxi l-
prinċipju ta' pjanar li ż-żoni industrijali għandhom jekk possibbli jinżammu 'l bogħod minn 
żoni residenzjali jew żoni ta' użu mħallat. Il-protezzjoni tal-emissjonijiet u s-sikurezza tal-
impjant jikkostitwixxu wkoll raġunijiet il-għala tali installazzjonijiet ma għandhomx jinstabu 
viċin siti fejn teżisti domanda għas-sħana.

Emenda 1131
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 

imħassar
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domanda għas-sħana.

Or. en

Emenda 1132
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

imħassar

Or. en

Emenda 1133
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

(b) huma provduti b’tagħmir li jippermetti 
l-irkupru ta' parti mis-sħana mormija
permezz ta’ unità ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja sabiex tiġi provduta s-
sħana għall-proċessi industrijali, il-bini 
kummerċjali jew punti ta' domanda għas-
sħana.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika

Emenda 1134
Vicky Ford
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

(b) jiżguraw li, bħala parti mill-
approvazzjoni tal-ippjanar, jittieħdu 
inkunsiderazzjoni l-possibbiltajiet li tali 
installazzjonijiet jiġu lokalizzati f’post fejn 
is-sħana mormija tista’ tintuża minn punti 
ta’ domanda għas-sħana, u li tali postijiet 
jingħataw prijorità fejn applikabbli.

Or. en

Emenda 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

(b) ikunu lokalizzati, fejn dan ikun 
fattibbli teknikament u ekonomikament,
f’post fejn is-sħana mormija tista’ tintuża 
minn punti ta’ domanda għas-sħana.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu koperti l-investituri kollha billi jiġi impost fuqhom l-obbligu li 
jevalwaw il-kosteffikaċja tat-tagħmir eventwali u l-post magħżul, milli tiġi imposta soluzzjoni 
teknika li jkollha tintuża sistematikament.

Emenda 1136
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

(b) ikunu jinsabu, meta dan ikun 
ekonomikament vijabbli, f’post fejn is-
sħana mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

Or. ro

Emenda 1137
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

(b) sabiex jiġi determinat jekk jistax 
jinsab post fejn is-sħana mormija tista’ 
tintuża minn punti ta’ domanda għas-
sħana.

Or. de

Emenda 1138
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

(b) jintgħażel, fejn dan ikun raġonevoli 
teknikament u ekonomikament, post fejn 
is-sħana mormija tista’ tintuża minn punti 
ta’ domanda għas-sħana.

Or. en

Emenda 1139
Daniel Caspary
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

(b) jekk ikunx jagħmel sens teknikament 
u jkunx ekonomikament vijabbli li jkunu 
lokalizzati f’post fejn is-sħana mormija 
tista’ tintuża minn punti ta’ domanda għas-
sħana.

Or. de

Emenda 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu jinsabu f’post fejn is-sħana 
mormija tista’ tintuża minn punti ta’ 
domanda għas-sħana.

(b) li jsiru sforzi biex jiġu lokalizzati f’post 
fejn is-sħana mormija tista’ tintuża minn 
punti ta’ domanda għas-sħana.

Or. fi

Emenda 1141
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sakemm analiżi tar-relazzjoni bejn l-
ispejjeż u l-benefiċċji turi li l-benefiċċji, 
meta ppargunati mal-ispejjeż kollha taċ-
ċiklu tal-ħajja, inkluż l-investiment fl-
infrastruttura, tal-forniment tal-istess 
ammont ta’ elettriku u ta’ sħana b’tisħin 
jew bi tkessiħ separat, huma ikbar.
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Or. en

Emenda 1142
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li 
l-lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet 
ta' sħana adattati għall-koġenerazzjoni 
skont l-Anness VIII.

imħassar

Or. en

Emenda 1143
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li 
l-lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet 
ta' sħana adattati għall-koġenerazzjoni 
skont l-Anness VIII.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-emendi għas-subparagrafi preċedenti, ma hemmx aktar bżonn ta' dan.

Emenda 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li 
l-lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet 
ta' sħana adattati għall-koġenerazzjoni 
skont l-Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
L-operaturi għandhom iwettqu huma 
stess l-analiżi teknika u ekonomika 
msemmija fl-ewwel żewġ subparagrafi, u 
jibbażawha fuq ir-rekwiżiti Komunitarji 
minimi stabbiliti f'konsultazzjoni mal-
partijiet ikkonċernati kollha. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu koperti l-investituri kollha billi jiġi impost fuqhom l-obbligu li 
jevalwaw il-kosteffikaċja tat-tagħmir eventwali u l-post magħżul, milli tiġi imposta soluzzjoni 
teknika li jkollha tintuża sistematikament. Ir-riferiment għall-Anness VIII għandu jitneħħa 
peress li dan l-anness huwa preskrittiv wisq.

Emenda 1145
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw L-Istati Membri għandhom jadottaw 
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kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li 
l-lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet 
ta' sħana adattati għall-koġenerazzjoni 
skont l-Anness VIII.

kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-approċċ magħżul mill-Kummissjoni jinvolvi proċeduri awtomatiċi żejda u jipprovdi ftit 
flessibbiltà. Il-flessibbiltà hija, mandankollu, importanti jekk il-prinċipju ta' sussidjarjetà se 
jiġi osservat, kif għandu jkun fid-dawl tad-differenzi kbar fil-kundizzjonijiet lokali fl-UE.

Emenda 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li 
l-lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet 
ta' sħana adattati għall-koġenerazzjoni 
skont l-Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu.

Or. fi

Emenda 1147
András Gyürk
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li 
l-lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet 
ta' sħana adattati għall-koġenerazzjoni 
skont l-Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu.

Or. en

Emenda 1148
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont l-
Anness VIII.

F'konformità mal-pjanijiet nazzjonali ta' 
tisħin u tkessiħ, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
jipprovdu appoġġ suffiċjenti għall-
iżvilupp gradwali tal-infrastruttura 
meħtieġa sabiex isir użu adatt minn dawn 
l-installazzjonijiet.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
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tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont l-
Anness VIII.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika

Emenda 1149
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont l-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
operaturi ta' installazzjonijiet ġodda ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali b’input 
termali totali li jaqbeż l-20 MW
jikkunsidraw, fost kriterji oħra, id-
disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' sħana adattati 
għall-koġenerazzjoni skont l-Anness VIII, 
meta jkunu qed jiddeċiedu dwar il-post 
tal-installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni tal-
elettriku termali.

Or. en

Emenda 1150
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont l-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont 
il-valutazzjoni u l-istrateġiji msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 1151
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont l-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana addizzjonali adattati għall-
koġenerazzjoni, li għadhom mhux koperti 
mis-sħana miksuba minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja skont il-valutazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en
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Emenda 1152
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont l-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana addizzjonali adattati għall-
koġenerazzjoni, li għadhom mhux koperti 
mis-sħana miksuba minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja skont il-valutazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont l-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana addizzjonali adattati għall-
koġenerazzjoni, li għadhom mhux koperti 
mis-sħana miksuba minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja skont l-Anness VIII.



PE475.982v01-00 30/100 AM\883844MT.doc

MT

Or. en

Emenda 1154
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont l-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni, li 
għadhom mhux koperti mis-sħana 
miksuba minn koġenerazzjoni b’effiċjenza 
għolja skont l-Anness VIII.

Or. en

Emenda 1155
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, 
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2009/72/KE, jew 
kriterji ta' permess ekwivalenti, biex 
jiżguraw li jkunu ssodisfati d-
dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu. 
B'mod partikolari għandhom jiżguraw li l-
lokalità ta' installazzjonijiet ġodda 
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tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni skont
l-Anness VIII.

tikkunsidra d-disponibbiltà ta' tagħbijiet ta' 
sħana adattati għall-koġenerazzjoni,
filwaqt li jitqiesu l-linji gwida stabbiliti fl-
Anness VIII.

Or. en

Emenda 1156
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet tal-ewwel żewġ 
subparagrafi ma għandhomx japplikaw 
għall-impjanti ta’ inċinerazzjoni li huma 
maħsuba li joperaw għal anqas minn 
1500 siegħa fis-sena (ammont ikkalkulat 
abbażi ta' medja ta' ħames snin).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-enerġija rinnovabbli tista' biss tiġi żviluppata aktar jekk ikun hemm kapaċità ta' riserva 
suffiċjenti. L-iżvilupp ta' din il-kapaċità, li tista' tintuża biex tiġi ssodisfata d-domanda fil-
ħinijiet tal-akbar domanda ma għandux jiġi ostakolat minn burokrazija eċċessiva.

Emenda 1157
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:

imħassar

(a) il-kundizzjonijiet ta’ limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
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jiġux sodisfatti;
(b) ir-rekwiżit fil-punt (b) tal-paragrafu 3 
relatat mal-post fejn tkun tinsab l-
installazzjoni ma jkunx jista’ jiġi sodisfatt 
minħabba l-ħtieġa li installazzjoni tiġi 
lokalizzata qrib sit ta’ ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; jew
(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ sħana 
b’tisħin jew bi tkessiħ separat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda ta' dan l-artikolu trendi superfluwa l-ġustifikazzjoni għall-eżenzjonijiet.

Emenda 1158
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:

imħassar

(a) il-kundizzjonijiet ta’ limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti;
(b) ir-rekwiżit fil-punt (b) tal-paragrafu 3 
relatat mal-post fejn tkun tinsab l-
installazzjoni ma jkunx jista’ jiġi sodisfatt 
minħabba l-ħtieġa li installazzjoni tiġi 
lokalizzata qrib sit ta’ ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; jew



AM\883844MT.doc 33/100 PE475.982v01-00

MT

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u 
ta’ sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat.

Or.en

Emenda 1159
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:

L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-kriterji 
ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' permess 
ekwivalenti tagħhom kundizzjonijiet 
sabiex ikunu eżenti l-installazzjonijiet 
individwali mid-dispożizzjonijiet fil-
paragrafu 3 meta:

Or. en

Emenda 1160
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:

L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-kriterji 
ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' permess 
ekwivalenti tagħhom kundizzjonijiet 
sabiex ikunu eżenti l-installazzjonijiet 
individwali mid-dispożizzjonijiet fil-
paragrafu 3 meta:

Or. en
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Emenda 1161
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:

Or. en

Emenda 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3 meta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li għandu jkun obbligatorju għall-Istati Membri li jistabbilixxu 
kundizzjonijiet komuni għall-eżenzjoni mill-obbligu tas-CPH jekk a, b, c f’dan il-paragrafu 
ma jkunux issodisfati. Dan għandu jiżgura li l-proġetti li mhumiex ekonomiċi jew li ma 
jagħmlux sens teknikament ma jiġux implimentati.

Emenda 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati imħassar
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mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti;

Or. fi

Emenda 1164
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti;

imħassar

Or. de

Justification

L-emenda ta' dan l-artikolu trendi superfluwa l-ġustifikazzjoni għall-eżenzjonijiet.

Emenda 1165
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti;

(a) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji mwettqa għall-installazzjoni 
individwali turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta pparagunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat. jew

Or. en
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Emenda 1166
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti;

(a) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji mwettqa għall-installazzjoni 
individwali turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta pparagunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat. jew

Or. en

Emenda 1167
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti;

(a) ir-rekwiżit ma jkunx teknikament 
fattibbli minħabba pereżempju n-nuqqas 
ta' disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbilita fil-punt 1 tal-Anness VIII;

Or. en

Emenda 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rekwiżit fil-punt (b) tal-paragrafu 3 
relatat mal-post fejn tkun tinsab l-
installazzjoni ma jkunx jista' jiġi sodisfatt 
minħabba l-ħtieġa li installazzjoni tiġi 
lokalizzata qrib sit ta' ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; jew

imħassar

Or. fi

Emenda 1169
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rekwiżit fil-punt (b) tal-paragrafu 3 
relatat mal-post fejn tkun tinsab l-
installazzjoni ma jkunx jista' jiġi sodisfatt 
minħabba l-ħtieġa li installazzjoni tiġi 
lokalizzata qrib sit ta' ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; jew

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda ta' dan l-artikolu trendi superfluwa l-ġustifikazzjoni għall-eżenzjonijiet.

Emenda 1170
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rekwiżit fil-punt (b) tal-paragrafu 3 (b) l-installazzjoni tkun lokalizzata qrib sit 
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relatat mal-post fejn tkun tinsab l-
installazzjoni ma jkunx jista' jiġi sodisfatt 
minħabba l-ħtieġa li installazzjoni tiġi
lokalizzata qrib sit ta' ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; jew

ta' ħżin li għandu permess ġeoloġiku skont 
id-Direttiva 2009/31/KE; jew

Or. en

Emenda 1171
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rekwiżit fil-punt (b) tal-paragrafu 3
relatat mal-post fejn tkun tinsab l-
installazzjoni ma jkunx jista' jiġi sodisfatt 
minħabba l-ħtieġa li installazzjoni tiġi 
lokalizzata qrib sit ta' ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; jew

(b) ir-rekwiżit fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu relatat mal-post fejn tkun 
tinsab l-installazzjoni ma jkunx jista' jiġi 
sodisfatt minħabba l-ħtieġa li installazzjoni 
tiġi lokalizzata qrib sit ta' ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; jew

Or. en

Emenda 1172
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-rekwiżit fil-punt (b) tal-paragrafu 3 
relatat mal-post fejn tkun tinsab l-
installazzjoni ma jkunx jista' jiġi sodisfatt 
minħabba l-ħtieġa li installazzjoni tiġi 
lokalizzata qrib sit ta' ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; jew

Ma jaffettwax il-verżjoni Maltija

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Żball lingwistiku fil-verżjoni Rumena li ma jaffettwax il-verżjoni Maltija

Emenda 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

imħassar

Or. fi

Emenda 1174
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' sħana 
b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda ta' dan l-artikolu trendi superfluwa l-ġustifikazzjoni għall-eżenzjonijiet.
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Emenda 1175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

(c) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
addizzjonali stabbiliti fil-punt 1 tal-
Anness VIII ma jiġux issodisfati;

Or. en

Emenda 1176
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

(c) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
addizzjonali stabbiliti fil-punt 1 tal-
Anness VIII ma jiġux issodisfati;

Or. en

Emenda 1177
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar mill-
benefiċċji meta ppargunati mal-ispejjeż 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar mill-
benefiċċji.

Or. en

Emenda 1178
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar mill-
benefiċċji meta ppargunati mal-ispejjeż 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji li tqis l-ispejjeż u l-benefiċċji 
esterni kollha turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta pparagunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana bi produzzjoni separata ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku u tisħin jew 
tkessiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet proposti qed iseħħu sabiex jiġi żgurat li l-metodoloġija li ġejja għall-Analiżi tar-
Relazzjoni bejn l-Ispejjeż u l-Benefiċċji tieħu approċċ pjuttost wiesa' (inklużi, b'mod 
partikolari, l-ispejjeż esterni) u sabiex tiġi kjarifikata l-proposta alternattiva għall-
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja u d-DHC. 

Emenda 1179
Norbert Glante
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar mill-
benefiċċji meta ppargunati mal-ispejjeż 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' sħana b'tisħin 
jew bi tkessiħ separat.

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji li tinkludi l-ispejjeż u l-
benefiċċji esterni kollha turi li l-ispejjeż 
huma ikbar mill-benefiċċji meta 
pparagunati mal-ispejjeż kollha taċ-ċiklu 
tal-ħajja, inkluż l-investiment fl-
infrastruttura, biex jiġi pprovdut l-istess 
ammont ta’ elettriku u ta’ sħana 
b’ġenerazzjoni ta' elettriku, b’tisħin jew bi 
tkessiħ separat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġi żgurat li jittieħed approċċ usa' fil-proċess tat-twettiq ta' 
analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji, jiġifieri li tqabbel l-ispejjeż u l-benefiċċji 
ekonomiċi ma' dawk ta' metodi alternattivi ta' ġenerazzjoni ta' elettriku, tisħin u tkessiħ.

Emenda 1180
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-proġett mhuwiex 
kosteffikaċi fid-dawl tal-ispejjeż kollha 
taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-investiment fl-
infrastruttura, biex jiġi pprovdut l-istess 
ammont ta' elettriku u ta' sħana b'tisħin jew 
bi tkessiħ separat;

Or. en

Emenda 1181
Fiona Hall
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar mill-
benefiċċji meta ppargunati mal-ispejjeż 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

(c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar mill-
benefiċċji meta pparagunati mal-ispejjeż 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat. Din l-
analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji għandha tkun iddeterminata 
mill-Istat Membru.

Or. en

Emenda 1182
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) l-installazzjoni probabbli se topera 
bħala metodu ta’ riżerva ta' ġenerazzjoni 
ta' elettriku intermittenti prodotta minn 
enerġija minn sorsi rinnovabbli;

Or. en

Emenda 1183
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) l-applikazzjoni tas-CHP ma jkollhiex 
eżitu soċjoekonomiku pożittiv;
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Or. en

Emenda 1184
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

imħassar

Or. en

Emenda 1185
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-

imħassar
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Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

Or. en

Emenda 1186
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

imħassar

Or. en

Emenda 1187
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-

imħassar
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notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

Or. en

Emenda 1188
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda ta' dan l-artikolu trendi superfluwa l-ġustifikazzjoni għall-eżenzjonijiet. L-approċċ 
rivedut magħżul se jnaqqas sew l-ispejjeż amministrattivi u se jiżgura li l-proposta tkun 
konsistenti mal-prinċipju ta' sussidjarjetà

Emenda 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

imħassar

Or. fi

Emenda 1190
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki, li l-Istati Membri 
għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni, fis-6
xhur ta' wara n-notifika.

Or. ro
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Emenda 1191
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2016. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel suġġeriemnti 
għal modifiki fis-6 xhur wara n-notifika.
F'dawn il-każijiet, il-kundizzjonijiet għall-
eżenzjoni ma għandhomx ikunu applikati 
mill-Istat Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni tapprova l-kundizzjonijiet 
immodifikati.

Or. pl

Emenda 1192
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu jew 
immodifikati.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni tista' 
tirrifjuta dawk il-kundizzjonijiet jew 
tagħmel suġġerimenti għal modifiki fis-6
xhur ta' wara n-notifika. F'dawn il-każijiet, 
il-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu jew 
ġew immodifikati.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-swieq u t-teknoloġiji qed jiżviluppaw il-ħin kollu. Għal din ir-raġuni, aktar flessibbiltà hija 
meħtieġa fl-għoti ta' eżenzjonijiet.

Emenda 1193
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu jew 
immodifikati.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2015. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-6 xhur ta' wara n-notifika. 
F'dawn il-każijiet, il-kundizzjonijiet għall-
eżenzjoni ma għandhomx ikunu applikati 
mill-Istat Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu jew 
ġew immodifikati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza tal-1 ta' Jannar 2014 hija wisq qasira għal direttiva li se tiġi implimentata fl-
Istati Membri kollha fl-aktar kmieni fl-2013, b'mod partikolari peress li, skont l-
Artikolu 19(2), id-data tal-1 ta' Jannar 2014 hija wkoll id-data tal-iskadenza tal-Kummissjoni 
li tipprovdi l-formula standard għall-Istati Membri.  

Emenda 1194
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu jew 
immodifikati.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-6 xhur wara n-notifika. 
F'dawn il-każijiet, il-kundizzjonijiet għall-
eżenzjoni ma għandhomx ikunu applikati 
mill-Istat Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu jew 
ġew immodifikati.

Or. ro

Emenda 1195
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar 
tal-ispazju urban u rurali jkunu adattati
għall-kriterji ta' awtorizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3 u jkunu 
konformi mal-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għat-tisħin u għat-tkessiħ 
msemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 1196
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar 
tal-ispazju urban u rurali jkunu adattati 
għall-kriterji ta' awtorizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3 u jkunu 
konformi mal-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għat-tisħin u għat-tkessiħ 
msemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 1197
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar 
tal-ispazju urban u rurali jkunu adattati 
għall-kriterji ta' awtorizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3 u jkunu 
konformi mal-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għat-tisħin u għat-tkessiħ 
msemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 1198
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar 
tal-ispazju urban u rurali jkunu adattati 

imħassar
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għall-kriterji ta' awtorizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3 u jkunu 
konformi mal-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għat-tisħin u għat-tkessiħ 
msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-paragrafu 1a (ġdid), huma l-Istati Membri li għandhom jiddeterminaw l-
aħjar mod ta' kif jiġu ppreżentati l-kriterji ta' awtorizzazzjoni u jieħdu kont tal-fatturi marbuta 
mal-post.

Emenda 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali jkunu adattati għall-
kriterji ta' awtorizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3 u jkunu konformi mal-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għat-tisħin u 
għat-tkessiħ msemmija fil-paragrafu 1.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-użu 
effiċjenti tal-enerġija jittieħdu 
inkunsiderazzjoni fir-regolamenti 
nazzjonali tal-Istati Membri dwar l-
ippjanar tal-ispazju urban u rurali. 

Or. fi

Emenda 1200
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali jkunu adattati għall-
kriterji ta' awtorizzazzjoni msemmija fil-

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-importanza tal-
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paragrafu 3 u jkunu konformi mal-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għat-tisħin u 
għat-tkessiħ msemmija fil-paragrafu 1.

produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-użu 
effiċjenti tal-enerġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bidla se ddaħħal livell ogħla ta' flessibbiltà li se jippermetti t-teħid inkunsiderazzjoni tal-
modi kollha ta' kif tiżdied l-effiċjenza enerġetika u/jew jitnaqqas il-konsum. 

Emenda 1201
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali jkunu adattati għall-
kriterji ta' awtorizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3 u jkunu konformi mal-pjanijiet 
nazzjonali tagħhom għat-tisħin u għat-
tkessiħ msemmija fil-paragrafu 1.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali jkunu adattati għall-
kriterji ta' awtorizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3 u jkunu konformi mal-pjanijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 1202
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Lambert 
van Nistelrooij, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali jkunu adattati għall-
kriterji ta' awtorizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3 u jkunu konformi mal-

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali jkunu adattati għall-
kriterji ta’ awtorizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3 u jieħdu kont tal-analiżi 
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pjanijiet nazzjonali tagħhom għat-tisħin u 
għat-tkessiħ msemmija fil-paragrafu 1.

nazzjonali tat-tisħin u t-tkessiħ imsemmija
fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 1203
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali jkunu adattati għall-
kriterji ta' awtorizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3 u jkunu konformi mal-pjanijiet 
nazzjonali tagħhom għat-tisħin u għat-
tkessiħ msemmija fil-paragrafu 1.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamenti nazzjonali dwar l-ippjanar tal-
ispazju urban u rurali jkunu adattati għall-
kriterji ta’ awtorizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3 u, jekk fis-seħħ, ikunu
konformi mal-pjanijiet nazzjonali għat-
tisħin u għat-tkessiħ imsemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 1204
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinkludu fir-
regoli tagħhom dwar l-ippjanar u l-
kostruzzjoni dispożizzjonijiet adatti li 
jippermettu li jiġi sfruttat il-potenzjal għal 
tisħin distrettwali effiċjenti u 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja u 
joħolqu sinerġiji mad-Direttivi 
2010/31/UE u 2009/28/UE. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda se toħloq rabta bejn l-implimentazzjoni tal-proposta għal direttiva kkunsidrata 
hawn u d-direttivi fuq ir-rendiment enerġetiku ġenerali tal-bini u l-promozzjoni tal-użu ta' 
enerġija rinnovabbli, sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ għal użu effiċjenti tar-riżorsi fl-
Ewropa.

Emenda 1205
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm 
l-installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-
punti ta' domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII.

imħassar

It-tagħmir tal-installazzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'faċilitajiet 
għall-ġbir jew għall-ħżin tal-karbonju ma 
għandux jiġi kkunsidrat bħala 
rinnovazzjoni għall-finijiet ta' dawn id-
dispożizzjonijiet.

Or. en

Emenda 1206
Herbert Reul
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-Direttiva 
2010/75/KE, il-permess tagħha jiġi 
aġġornat, il-konverżjoni biex ikun permess 
li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm 
l-installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-
punti ta' domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-Direttiva 
2010/75/KE, il-permess tagħha jiġi 
aġġornat, jitwettqu studji dwar il-
fattibbiltà teknoloġika u ekonomika 
sabiex tiġi determinata l-possibilità li l-
installazzjoni tiġi armata b'teknoloġiji 
għall-irkupru u l-użu tas-sħana mormija 
permezz ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza 
għolja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-flessibbiltà hija essenzjali f'suq liberalizzat tal-elettriku.

Emenda 1207
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-Direttiva 
2010/75/KE, il-permess tagħha jiġi
aġġornat, jitwettqu studji dwar il-
fattibbiltà teknoloġika u ekonomika 
sabiex jiġi introdott impjant tal-enerġija li 
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iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm 
l-installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-
punti ta' domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII.

jippermetti l-irkupru tas-sħana mormija 
permezz ta' unità ta’ koġenerazzjoni 
b'effiċjenza għolja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tiġdid ta' kapaċità eżistenti għas-CHP għandu dejjem ikun ibbażat fuq il-kalkolu ta' 
investiment ekonomiku u tekniku. Pereżempju għandu jkun hemm domanda suffiċjenti għat-
tisħin.

Emenda 1208
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm 
l-installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-
punti ta' domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-Direttiva 
2010/75/KE, il-permess tagħha jiġi 
aġġornat, il-konverżjoni biex ikun permess 
li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja 
għandha tittieħed inkunsiderazzjoni, 
abbażi ta' analiżi tal-kosteffikaċja u tal-
użu tagħha, fil-permess jew fil-liċenzja 
ġodda jew aġġornati.

Or. pl

Emenda 1209
Fiorello Provera
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta'
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-
punti ta' domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fiż-
żoni ta' promozzjoni b'potenzjal ta' 
koġenerazzjoni kif identifikat fil-
paragrafu 2, kull meta installazzjoni 
eżistenti ta' ġenerazzjoni tal-elettriku 
b'input termali totali kklassifikat li jaqbeż 
l-20 MW tiġi rinnovata b'mod sostanzjali 
jew meta, skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-fattibbiltà teknika u 
ekonomika tal-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni preferenzjali 
fil-permess jew fil-liċenzja ġodda jew 
aġġornati, sakemm l-installazzjoni tkun 
tinsab f'post fejn hemm domanda għas-
sħana li hija suffiċjenti u stabbli għal 
perjodu twil. 

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 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-
punti ta' domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fiż-
żoni ta' promozzjoni b'potenzjal ta' 
koġenerazzjoni kif identifikat fil-
paragrafu 2, kull meta installazzjoni 
eżistenti ta' ġenerazzjoni tal-elettriku 
b'input termali totali kklassifikat li jaqbeż 
l-20 MW tiġi rinnovata b'mod sostanzjali 
jew meta, skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-fattibbiltà teknika u 
ekonomika tal-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni preferenzjali 
fil-permess jew fil-liċenzja ġodda jew 
aġġornati, sakemm l-installazzjoni tkun 
tinsab f'post fejn hemm domanda għas-
sħana li hija suffiċjenti u stabbli għal 
perjodu twil. 

Or. en

Emenda 1211
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fiż-
żoni ta' promozzjoni b'potenzjal ta' 
koġenerazzjoni kif identifikat fil-
paragrafu 2, kull meta installazzjoni 
eżistenti ta' ġenerazzjoni tal-elettriku 
b'input termali totali kklassifikat li jaqbeż 
l-20 MW tiġi rinnovata b'mod sostanzjali 
jew meta, skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-fattibbiltà teknika u 
ekonomika tal-konverżjoni biex ikun 
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fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII. 

Or. en

Emenda 1212
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW, ħlief 
għal installazzjoni nukleari, tiġi rinnovata 
b'mod sostanzjali jew meta, skont l-
Artikolu 21 tad-Direttiva 2010/75/KE, il-
permess tagħha jiġi aġġornat, il-
konverżjoni biex ikun permess li taħdem 
bħala installazzjoni ta' koġenerazzjoni 
b'effiċjenza għolja tkun iffissata bħala 
kundizzjoni fil-permess jew fil-liċenzja 
ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Or. en

Emenda 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f’post fejn is-
sħana mormija tkun tista’ tintuża minn 
punti ta’ domanda għas-sħana addizzjonali
skont il-punt 1 tal-Anness VIII u meta 
analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi benefiċċju tul iċ-ċiklu tal-
ħajja tal-installazzjoni.

Or. en

Emenda 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja meta 
jista' jinwera li din hija kosteffikaċi tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
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sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 
tal-Anness VIII.

installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża.

Or. fi

Emenda 1215
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

L-Istati Membri jistgħu jiżguraw, wara 
evalwazzjoni tal-ispejjeż meta mqabbla 
mal-benefiċċji jew għall-kundizzjonijiet 
klimatiċi jew ta' ġestjoni tat-territorju, li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Or. en

Emenda 1216
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala prijorità fil-permess jew fil-
liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża, b'mod 
vjabbli ekonomikament, mill-punti ta' 
domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Or. ro

Emenda 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW, ħlief 
għall-installazzjonijiet nukleari, tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 



PE475.982v01-00 64/100 AM\883844MT.doc

MT

Anness VIII. ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Or. en

Justification

The exemption rules should take into account the specificities of nuclear power plants, which 
operate with a high load factor. Due to load factor and to limited demand of heat given by 
demographic profiles, nuclear installations cannot reach proportion of heat to electricity 
generation necessary for meeting the high-efficiency cogeneration requirements laid down in 
both paragraphs 3 and 6. This is the major reason why all nuclear installations should be 
fully excluded from requirements of above mentioned articles as they do not meet high-
efficiency cogeneration requirements beforehand.

Emenda 1218
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-
punti ta' domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm 
tali proġett b'koġenerazzjoni b'effiċjenza 
għolja jkun teknikament, 
soċjoekonomikament u kummerċjalment 
fattibbli.

Or. en

Emenda 1219
Konrad Szymański
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku b’input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b’mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f’post fejn is-
sħana mormija tkun tista’ tintuża mill-punti 
ta’ domanda għas-sħana addizzjonali skont 
il-punt 1 tal-Anness VIII.

Or. en

Emenda 1220
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-50 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja, meta 
xierqa u kosteffiċjenti, tkun iffissata bħala 
kundizzjoni fil-permess jew fil-liċenzja 
ġodda jew aġġornati, sakemm l-
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sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riferiment għall-installazzjonijiet b'input termali totali li jaqbeż l-50 MW huwa konformi 
mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Direttiva 2008/1 (Anness 1).

Emenda 1221
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

L-Istati Membri għandhom, meta xieraq u 
kosteffiċjenti, jiżgurawl i, kull meta 
installazzjoni eżistenti ta' ġenerazzjoni tal-
elettriku b'input termali totali kklassifikat li 
jaqbeż l-20 MW tiġi rinnovata b'mod 
sostanzjali jew meta, skont l-Artikolu 21 
tad-Direttiva 2010/75/KE, il-permess 
tagħha jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex 
ikun permess li taħdem bħala installazzjoni 
ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm l-
installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-punti 
ta' domanda għas-sħana skont il-punt 1 tal-
Anness VIII.

Or. en

Emenda 1222
Gunnar Hökmark
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
kull meta installazzjoni eżistenti ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'input termali 
totali kklassifikat li jaqbeż l-20 MW tiġi 
rinnovata b'mod sostanzjali jew meta, 
skont l-Artikolu 21 tad-
Direttiva 2010/75/KE, il-permess tagħha 
jiġi aġġornat, il-konverżjoni biex ikun 
permess li taħdem bħala installazzjoni ta' 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tkun 
iffissata bħala kundizzjoni fil-permess jew 
fil-liċenzja ġodda jew aġġornati, sakemm 
l-installazzjoni tkun tinsab f'post fejn is-
sħana mormija tkun tista' tintuża mill-
punti ta' domanda għas-sħana skont il-
punt 1 tal-Anness VIII.

imħassar

It-tagħmir tal-installazzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku b'faċilitajiet 
għall-ġbir jew għall-ħżin tal-karbonju ma 
għandux jiġi kkunsidrat bħala 
rinnovazzjoni għall-finijiet ta' dawn id-
dispożizzjonijiet.

Or. en

Emenda 1223
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet tal-ewwel żewġ 
subparagrafi ma għandhomx japplikaw 
għall-impjanti ta’ inċinerazzjoni li huma 
maħsuba li joperaw għal anqas minn 
1500 siegħa fis-sena (ammont ikkalkulat 
abbażi ta' medja ta' ħames snin)
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk ukoll, il-bini tal-kapaċità ta' riserva li hemm tant bżonnha u l-kapċità li jiġi 
sodisfatt l-ogħla livell tad-domanda ma għandhomx jiġu ostakolati. 

Emenda 1224
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

imħassar

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew
(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u 
l-benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

Or. en
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Emenda 1225
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

imħassar

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew
(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u 
l-benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' sħana 
b'tisħin jew bi tkessiħ separat.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-approċċ magħżul irendi superfluwu l-bżonn għal ġustifikazzjoni.
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Emenda 1226
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

imħassar

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew
(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u 
l-benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' sħana 
b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

Or. de

Emenda 1227
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

imħassar

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew
(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u 
l-benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
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investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

Or. en

Emenda 1228
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-kriterji 
ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' permess 
ekwivalenti tagħhom kundizzjonijiet 
sabiex ikunu eżenti l-installazzjonijiet 
individwali mid-dispożizzjonijiet fil-
paragrafu 6 meta analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji turi li l-
ispejjeż huma ikbar mill-benefiċċji meta 
ppargunati mal-ispejjeż kollha taċ-ċiklu 
tal-ħajja, inkluż l-investiment fl-
infrastruttura, biex jiġi pprovdut l-istess 
ammont ta’ elettriku u ta’ sħana b’tisħin 
jew bi tkessiħ separat jew meta l-
kundizzjonijiet ta’ limitu relatati mad-
disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
addizzjonali stabbiliti fil-punt 1 tal-
Anness VIII ma jiġux sodisfatti.

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew
(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u 
l-benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

Or. en
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Emenda 1229
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-kriterji 
ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' permess 
ekwivalenti tagħhom kundizzjonijiet 
sabiex ikunu eżenti l-installazzjonijiet 
individwali mid-dispożizzjonijiet fil-
paragrafu 6 meta analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji turi li l-
ispejjeż huma ikbar mill-benefiċċji meta 
ppargunati mal-ispejjeż kollha taċ-ċiklu 
tal-ħajja, inkluż l-investiment fl-
infrastruttura, biex jiġi pprovdut l-istess 
ammont ta’ elettriku u ta’ sħana b’tisħin 
jew bi tkessiħ separat jew meta l-
kundizzjonijiet ta’ limitu relatati mad-
disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
addizzjonali stabbiliti fil-punt 1 tal-
Anness VIII ma jiġux sodisfatti.

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew
(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u 
l-benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

Or. en

Emenda 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf



AM\883844MT.doc 73/100 PE475.982v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'allinjament mal-emenda għall-Artikolu 10(7), din l-emenda tikkjarifika li għandu jkun 
obbligatorju għall-Istati Membri li jistabbilixxu kundizzjonijiet komuni għall-eżenzjoni mill-
obbligu tas-CPH jekk a, b u dan il-paragrafu mhumiex sodisfatti. Dan għandu jiżgura li l-
proġett li mhumiex ekonomiċi jew li ma jagħmlux sens teknikament ma jiġux implimetati.

Emenda 1231
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6 meta:

Or. en

Emenda 1232
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew

imħassar
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Emenda 1233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew

imħassar

Or. en

Emenda 1234
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew

imħassar

Or. en

Emenda 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 

imħassar
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stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew

Or. fi

Emenda 1236
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew

(a) ir-rekwiżit ma jkunx teknikament 
fattibbli minħabba pereżempju n-nuqqas 
ta' disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII; jew

Or. en

Emenda 1237
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u 
l-benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' sħana 
b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

imħassar

Or. de

Emenda 1238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u 
l-benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

imħassar

Or. en

Emenda 1239
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u 
l-benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

imħassar

Or. en

Emenda 1240
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar mill-
benefiċċji meta ppargunati mal-ispejjeż 

(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar mill-
benefiċċji.
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kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

Or. en

Emenda 1241
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar mill-
benefiċċji meta ppargunati mal-ispejjeż 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji li tqis l-ispejjeż u l-benefiċċji 
esterni kollha turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji huma ikbar meta ppargunati 
mal-ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, 
inkluż l-investiment fl-infrastruttura, biex 
jiġi pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u 
ta' sħana b'produzzjoni separat ta' 
ġenerazzjoni tal-elettriku u tisħin u/jew
tkessiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet proposti qed iseħħu sabiex jiġi żgurat li l-metodoloġija li ġejja għall-Analiżi tar-
Relazzjoni bejn l-Ispejjeż u l-Benefiċċji tieħu approċċ pjutost wiesa' (inklużi, b'mod 
partikolari, l-ispejjeż esterni) u sabiex tiġi kjarifikata l-proposta alternattiva għall-
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja u d-DHC. 

Emenda 1242
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l- (b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
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benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar mill-
benefiċċji meta ppargunati mal-ispejjeż 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' sħana b'tisħin 
jew bi tkessiħ separat.

benefiċċji li tinkludi l-ispejjeż u l-
benefiċċji esterni kollha turi li l-ispejjeż 
huma ikbar mill-benefiċċji meta ppargunati 
mal-ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, 
inkluż l-investiment fl-infrastruttura, biex 
jiġi pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u 
ta’ sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 10(4)(14(c).

Emenda 1243
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' elettriku u ta' 
sħana b'tisħin jew bi tkessiħ separat.

(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-proġett mhuwiex 
kosteffikaċi fid-dawl tal-ispejjeż kollha 
taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-investiment fl-
infrastruttura, biex jiġi pprovdut l-istess 
ammont ta' elettriku u ta' sħana b'tisħin jew 
bi tkessiħ separat;

Or. en

Emenda 1244
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) l-installazzjoni se topera bħala 
metodu ta’ riżerva ta' ġenerazzjoni tal-
elettriku intermittenti prodotta minn 
enerġija minn sorsi rinovabbli;
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Or. en

Emenda 1245
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) l-applikazzjoni tas-CHP ma jkollhiex 
eżitu soċjoekonomiku pożittiv;

Or. en

Emenda 1246
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

imħassar

Or. de

Emenda 1247
Gunnar Hökmark
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

imħassar

Or. en

Emenda 1248
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

imħassar

Or. en
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Emenda 1249
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

imħassar

Or. en

Emenda 1250
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki, li l-Istati Membri 
għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni, fis-6
xhur ta' wara n-notifika.
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Or. ro

Emenda 1251
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-6 xhur ta' wara n-notifika.
F'dawn il-każijiet, il-kundizzjonijiet għall-
eżenzjoni ma għandhomx ikunu applikati 
mill-Istat Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu
jew immodifikati.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2016. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-6 xhur ta' wara n-notifika.
F'dawn il-każijiet, il-kundizzjonijiet għall-
eżenzjoni ma għandhomx ikunu applikati 
mill-Istat Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni tapprova l-kundizzjonijiet 
immodifikati.

Or. pl

Emenda 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tissuġġerixxi modifiki 
fit-6 xhur wara n-notifika. F'dawn il-
każijiet, il-kundizzjonijiet għall-eżenzjoni 
ma għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu jew 
immodifikati.
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kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu jew 
immodifikati.

Or. ro

Emenda 1253
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu jew 
immodifikati.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2015. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-6 xhur ta' wara n-notifika. 
F'dawn il-każijiet, il-kundizzjonijiet għall-
eżenzjoni ma għandhomx ikunu applikati 
mill-Istat Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu jew 
immodifikati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza tal-1 ta' Jannar 2014 hija wisq qasira għal direttiva li se tiġi implimentata fl-
Istati Membri kollha fl-aktar kmieni fl-2013, b'mod partikolari peress li, skont l-
Artikolu 19(2), id-data tal-1 ta' Jannar 2014 hija wkoll id-data tal-iskadenza tal-Kummissjoni 
li tipprovdi l-formula standard għall-Istati Membri.  

Emenda 1254
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet 
industrijali b'input termali totali li jaqbeż 
l-20 MW li jiġġeneraw sħana mormija li 
jinbnew jew jiġu sostanzjalment rinnovati 
wara [id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] 
jiġbru u jagħmlu użu mis-sħana mormija 
tagħhom.

imħassar

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu 
t-tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet fl-ewwel subparagrafu 
meta:
(a) il-kundizzjonijiet ta' limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew
(b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u 
l-benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta' sħana 
b'tisħin jew bi tkessiħ separat.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta' wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
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għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

Or. en

Emenda 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jeħtieġu mill-
operaturi li jevalwaw jekk huwiex 
teknikament u ekonomikament possibbli li
jiżguraw irwieħhom li l-installazzjonijiet 
industrijali b'input termali totali li jaqbeż l-
20 MW li jiġġeneraw sħana mormija li 
jinbnew jew jiġu sostanzjalment rinnovati 
wara [id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] 
jiġbru u jagħmlu użu mis-sħana mormija 
tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-operaturi għandhom jistabbilixxu jekk is-soluzzjonijiet humiex teknikament u 
ekonomikament fattibbli . Barra minn hekk, l-investimenti f'konnessjonijiet ma' netwerks ta’ 
tisħin u tkessiħ distrettwali se jkunu ta' benefiċċju għal ħafna persuni f'ħafna oqsma differenti 
(entitajiet pubbliċi, djar, kumpaniji is-settur terzjarju eċċ.)

Emenda 1256
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta’ awtorizzazzjoni jew kriterji ta’ 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b’input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom, 
sakemm l-ewwel twettqu studji li juru li l-
proċess huwa teknoloġikament u 
ekonomikament fattibbli.. Id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10(8) ma 
għandhomx japplikaw għall-
installazzjonijiet industrijali li jużaw is-
sħana mormija tagħhom fil-proċess ta' 
produzzjoni u b'hekk diġà jżidu l-
effiċjenza enerġetika b'dan il-mod.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tidher li ma kkunsidratx il-possibbiltà li ċerti installazzjonijiet jużaw diġà s-
sħana mormija tagħhom. 

Emenda 1257
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom 



AM\883844MT.doc 87/100 PE475.982v01-00

MT

meta tali proġett jiġi evalwat bħala 
ekonomikament, kummerċjalment u 
teknikament fattibbli..

Or. en

Justification

This amendment clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common 
conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should ensure 
that projects that are uneconomic or technical unsound must not be implemented. Further it 
clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned actors to secure that 
benefits for the industry outweighs the costs. Finally this amendment includes the necessity to 
secure the long-term ability of companies investing in CHP and waste heat capture to sell 
their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies 
investing in utilisation of excess heat.

Emenda 1258
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom, 
sa fejn dan ikun ekoloġikament, 
teknikament fattibbli u fattibbli b'mod 
effikaċi. L-installazzjonijiet industrijali li 
jużaw is-sħana mormija tagħhom fil-
proċess ta' produzzjoni huma esklużi 
minn dawn l-obbligi.

Or. en



PE475.982v01-00 88/100 AM\883844MT.doc

MT

Emenda 1259
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10(8) ma 
għandhomx japplikaw għall-
installazzjonijiet li, minħabba l-effiċjenza 
enerġetika, jużaw is-sħana mormija 
tagħhom fil-proċess ta' produzzjoni.

Or. de

Emenda 1260
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta’ awtorizzazzjoni jew kriterji ta’ 
permess ekwivalenti, fejn xieraq u 
kosteffikaċi, sabiex jiżguraw irwieħhom li 
l-installazzjonijiet industrijali b’input 
termali totali li jaqbeż l-50 MW li
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu minn proporzjon sostanzjali 
tas-sħana mormija tagħhom.

Or. en
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Justification

Ir-riferiment għall-installazzjonijiet b'input termali totali li jaqbeż l-50 MW huwa konformi 
mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Direttiva 2008/1 (Anness 1).

Emenda 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom, 
meta dan ikun jagħmel sens 
teknoloġikament u jkun ekonomikament 
vjabbli. 

Or. de

Emenda 1262
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
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jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom. jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom, 
meta dan ikun teknoloġikament fattibbli u 
ekonomikament vjabbli. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sħana mormija industrijali għandha tintuża biss meta dan ikun ukoll ekonomikament 
vjabbli. L-Istati Membri għalhekk għandhom jeżentaw l-installazzjonijiet mill-ħtieġa li jużaw 
s-sħana mormija f'każijiet fejn l-ispejjeż ikunu akbar mill-benefiċċji.

Emenda 1263
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom, 
jekk dan ikun kosteffikaċi u raġonevoli 
ekonomikament u teknikament. 

Or. en

Emenda 1264
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
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permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija 
tagħhom.

permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva]:

(a) ikunu provduti b'unità ta' 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, u
(b) ikunu lokalizzati f'post fejn is-sħana 
mormija tkun tista' tintuża mill-punti ta' 
domanda għas-sħana oħra kif deskritt fl-
Anness VIII. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda li tinkorpora l-punti l-ġodda (a) u (b) fl-Artikolu 10(8)(1).

Emenda 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Or. fi

Emenda 1266
Ioan Enciu
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kriterji ta' awtorizzazzjoni jew kriterji ta' 
permess ekwivalenti sabiex jiżguraw 
irwieħhom li l-installazzjonijiet industrijali 
b'input termali totali li jaqbeż l-20 MW li 
jiġġeneraw sħana mormija li jinbnew jew 
jiġu sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u 
jagħmlu użu mis-sħana mormija tagħhom.

L-Istati Membri jistgħu jadottaw kriterji ta' 
awtorizzazzjoni jew kriterji ta' permess 
ekwivalenti sabiex jiżguraw irwieħhom li l-
installazzjonijiet industrijali b'input termali 
totali li jaqbeż l-20 MW li jiġġeneraw 
sħana mormija li jinbnew jew jiġu 
sostanzjalment rinnovati wara [id-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva] jiġbru u jagħmlu 
użu mis-sħana mormija tagħhom.

Or. ro

Emenda 1267
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu 
t-tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

F'konformità mal-pjanijiet nazzjonali ta' 
tisħin u tkessiħ, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi u jieħdu l-miżuri 
ta' żvilupp ta' infrastruttura xierqa sabiex
jiżguraw il-konnessjoni ta' dawn l-
installazzjonijiet man-netwerks ta' tisħin u 
tkessiħ distrettwali. Il-konnessjoni man-
netwerks eżistenti għandha tkun suġġetta 
għall-ksib ta' livell ogħla ta' effiċjenza 
tar-riżorsi u l-produzzjoni ta' benefiċċji 
f'termini ta' vjabbiltà ekonomika tas-
sistemi ta' tisħin u tkessiħ distrettwali u 
għall-konsumaturi tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu garantiti s-sigurtà għall-investimenti li diġà saru u benefiċċji għall-ambjent u l-
ekonomija, l-użu ta' sħana mormija industrijali għandu jiġi estiż biss jekk dan jirriżulta f'livell 
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ogħla ta' effiċjenza tar-riżorsi u f'benefiċċji addizjonali.

Emenda 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu
t-tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi sabiex jiżguraw il-konnessjoni 
ta' dawn l-installazzjonijiet man-netwerks 
ta' tisħin u tkessiħ distrettwali. It-tariffi tal-
konnessjoni għandhom jiġġarrbu mill-
utenti tan-netwerks.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-industriji li qed jiġġeneraw is-sħana/il-kesħa ma għandhomx ikunu dawn li jiffinanzjaw l-
investimenti fil-konnessjonijiet tan-netwerks. Dawn l-ispejjeż għandhom jiġġarrbu mill-
partijiet li qed jibbenefikaw mill-konnessjonijiet.

Emenda 1269
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu 
t-tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi sabiex jiżguraw il-konnessjoni 
ta' dawn l-installazzjonijiet man-netwerks 
ta' tisħin u tkessiħ distrettwali.
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mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

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 1270
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu 
t-tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi sabiex jiżguraw il-konnessjoni 
ta' dawn l-installazzjonijiet man-netwerks 
ta' tisħin u tkessiħ distrettwali.

Or. en

Emenda 1271
Herbert Reul
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu 
t-tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi sabiex jiżguraw il-konnessjoni 
ta' dawn l-installazzjonijiet man-netwerks 
ta' tisħin u tkessiħ distrettwali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma hemmx raġuni l-għala ma nimxux mal-prinċipju li l-konsumatur għandu jħallas.

Emenda 1272
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu 
t-tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi sabiex jiżguraw il-konnessjoni 
ta’ dawn l-installazzjonijiet man-netwerks 
ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali, jekk 
kosteffikaċi ekonomikament u 
teknikament u raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandhomx isiru investimenti sabiex tinġabar is-sħana mormija u jsir użu minnha li 
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mhumiex ekonomiċi jew li ma jagħmlux sens teknikament. Sistemi ta' tisħin distrettwali jġibu 
sħana lid-djar u għalhekk wieħed ma jista' jistenna mill-kumpanniji b'sħana mormija li 
jingħaqdu ma' sistemi ta' tisħin distrettwali eżistenti, iżda mhux li jingħaqdu ma' djar 
individwali.

Emenda 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu 
t-tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi sabiex jiżguraw il-konnessjoni 
ta' dawn l-installazzjonijiet man-netwerks 
ta' tisħin u tkessiħ distrettwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż tal-iżvilupp ta' netwerks ta' tisħin/tkessiħ distrettwali għandhom jitħallsu mill-utenti 
tan-netwerk sabiex tiġi garantita distribuzzjoni ekwilibrata tal-ispejjeż u tiġi evitata d-
distorsjoni tas-suq.

Emenda 1274
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi sabiex jiżguraw il-konnessjoni 
ta' dawn l-installazzjonijiet man-netwerks 
ta' tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma 
għandhom jiżguraw li l-installazzjonijiet 
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tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

ikkonċernati u l-atturi involuti jkopru 
b'mod adegwat it-tariffi tal-konnessjoni u 
l-kost biex jiġu żviluppati n-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali meħtieġa sabiex 
is-sħana mormija tagħhom tiġi ttrasportata 
lill-konsumaturi.

Or. en

Justification

This amendment clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common 
conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should ensure 
that projects that are uneconomic or technical unsound must not be implemented. Further it 
clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned actors to secure that 
benefits for the industry outweighs the costs. Finally this amendment includes the necessity to 
secure the long-term ability of companies investing in CHP and waste heat capture to sell 
their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies 
investing in utilisation of excess heat.

Emenda 1275
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-
tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi sabiex jiżguraw jew il-
konnessjoni ta' dawn l-installazzjonijiet 
man-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali jew l-użu ta' din is-sħana 
mormija skont il-BREF stabbilit fis-settur 
rilevanti. Huma jistgħu jeżiġu li dawn l-
installazzjonijiet jġarrbu t-tariffi tal-
konnessjoni u l-kost biex jiġu żviluppati n-
netwerks ta' tisħin u tkessiħ distrettwali 
meħtieġa sabiex is-sħana mormija tagħhom 
tiġi ttrasportata lill-konsumaturi.

Or. en

Justification

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
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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 1276
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-
tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, 
meta dan ikun kosteffikaċi. mekkaniżmi 
sabiex jinkoraġġixxu l-konnessjoni ta’ 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta’ 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li l-ispejjeż ta' investiment għal 
dawn l-installazzjonijiet ikunu jinkludu t-
tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta’ tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

Or. ro

Emenda 1277
Krišjānis Kariņš

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
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mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-
tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

mekkaniżmi sabiex jiżguraw il-konnessjoni 
ta' dawn l-installazzjonijiet man-netwerks 
ta' tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma 
għandhom jappoġġaw dawn l-
installazzjonijiet fl-iżvilupp tan-netwerks
ta' tisħin u tkessiħ distrettwali meħtieġa 
sabiex is-sħana mormija tagħhom tiġi 
ttrasportata lill-konsumaturi.

Or. en

Emenda 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 
dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-
tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi sabiex jiżguraw il-konnessjoni 
ta' dawn l-installazzjonijiet, meta dan 
jagħmel sens f'termini ta' kosteffikaċja,
man-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali. Huma jistgħu jeżiġu li dawn l-
installazzjonijiet jġarrbu t-tariffi tal-
konnessjoni u l-kost biex jiġu żviluppati n-
netwerks ta' tisħin u tkessiħ distrettwali 
meħtieġa sabiex is-sħana mormija tagħhom 
tiġi ttrasportata lill-konsumaturi.

Or. fi

Emenda 1279
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi li jiżguraw il-konnessjoni ta' 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi sabiex jiżguraw il-konnessjoni 
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dawn l-installazzjonijiet man-netwerks ta' 
tisħin u tkessiħ distrettwali. Huma jistgħu 
jeżiġu li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-
tariffi tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu 
żviluppati n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ 
distrettwali meħtieġa sabiex is-sħana 
mormija tagħhom tiġi ttrasportata lill-
konsumaturi.

ta' dawn l-installazzjonijiet man-netwerks 
ta' tisħin u tkessiħ distrettwali meta 
teknikament fattibbli. Huma jistgħu jeżiġu 
li dawn l-installazzjonijiet jġarrbu t-tariffi 
tal-konnessjoni u l-kost biex jiġu żviluppati 
n-netwerks ta' tisħin u tkessiħ distrettwali 
meħtieġa sabiex is-sħana mormija tagħhom 
tiġi ttrasportata lill-konsumaturi.

Or. en


