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Emenda 1280
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet fl-ewwel subparagrafu 
meta:

imħassar

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.

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 1281
Konrad Szymański
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu
kundizzjonijiet għal eżenzjoni mid-
dispożizzjonijiet fl-ewwel subparagrafu 
meta:

L-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-kriterji 
ta' awtorizzazzjoni jew ta' permess 
tagħhom kundizzjonijiet għal eżenzjoni ta' 
stallazzjonijiet individwali mid-
dispożizzjonijiet fl-ewwel subparagrafu 
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 tal-elettriku u 
ta’ sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat, 
jew meta l-kundizzjonijiet ta’ limitu 
relatati mad-disponibbiltà tat-tagħbija 
addizzjonali tas-sħana 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 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.

Or. en

Emenda 1282
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – 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 2 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew

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 1283
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-kundizzjonijiet ta’ limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew

imħassar

Or. en

Emenda 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – 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 2 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew

Or. fi

Emenda 1285
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – 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. 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 1286
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – punt b
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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. en

Emenda 1287
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – 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.

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

Or. en

Emenda 1288
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – 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 

b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji li tinkludi l-ispejjeż u l-
benefiċċji esterni turi li l-ispejjeż huma 
ikbar mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
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pprovdut l-istess ammont ta’ sħana b’tisħin 
jew bi tkessiħ separat.

investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ sħana b’tisħin 
jew bi tkessiħ separat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

ara Emenda għall-Artikolu 10, paragrafu 4, subparagrafu 1, punt c.

Emenda 1289
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) il-potenzjal ekonomiku u/jew 
ġeografiku mhuwiex kbir biżżejjed li din 
il-konnessjoni tkun vijabbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konnessjonijiet tal-installazzjonijiet ma' netwerks distrettwali ta' tisħin/tkessiħ għandha 
tkun ekonomikament u teknikament vijabbli. Analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji 
għandha tiżgura dan qabel jittieħdu miżuri ulterjuri.

Emenda 1290
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 4

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-

imħassar
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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

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 1291
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 4

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
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Or. en

Emenda 1292
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 4

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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li 
jeżentaw mingħajr ma l-Kummissjoni jkollha l-għażla li topponi dawn l-eżenzjonijiet.

Emenda 1293
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 4

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-

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 iqisu, fis-sitt xhur ta’ wara n-
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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.

notifika.

Or. ro

Emenda 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 4

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’ tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt 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 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
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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.

Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista’ tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt 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. ro

Emenda 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 4

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-sitt 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

Emenda 1297
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 4
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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. Il-Kummissjoni tista’ 
tirrifjuta dawk il-kundizzjonijiet jew 
tagħmel suġġerimenti għal modifiki fis-sitt 
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

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

Emenda 1298
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kalkoli tal-investimenti ekonomiċi u tekniċi huma żviluppati biex tiġi evalwata l-kost-
effikaċja tal-investimenti fl-impjanti tal-enerġija. M'hemmx il-ħtieġa li tiġi stabbilita analiżi 
ġdida madwar l-UE tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji, partikolarment tas-CHP.
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Emenda 1299
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Studji mmirati tal-fattibilità teknika u ekonomika jiġu proposti għal kull istallazzjoni speċifika 
u sitwazzjoni ġenerali fil-qasam. L-approċċ tal-Kummissjoni ta' regola waħda għal kulħadd 
għandu jiġi miċħud fuq bażi tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità.

Emenda 1300
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

imħassar

Or. en

Emenda 1301
Vicky Ford
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

imħassar

Or. en

Emenda 1302
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b). Il-metodoloġija 
għandha titħejja b'konsultazzjoni mal-
protagonisti kkonċernati.
Kwalunkwe analiżi tar-relazzjoni bejn l-
ispejjeż u l-benefiċċji għandha tkun tqis:
– il-vijabilità mikroekonomika,
– l-effetti ġenerali tal-effiċjenza tal-
enerġija u tar-riżorsi ta' netwerks tal-
enerġija eżistenti lokalment,
– il-karatteristiċi tal-profil tad-domanda 
lokali għall-enerġija u
– il-ħajja operattiva u ċ-ċiklu tipiku ta' 
investiment tal-installazzjonijiet affettwati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-proġett CHP mhuwiex biss vijabbli soċjoekonomikament, iżda 
jikkostitwixxi każ kummerċjali pożittiv għall-investituri involuti. Metodoloġija għall-analiżi 
tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji għandha tinkludi dawn il-perspettivi u għandha 
titħejja bl-involviment tal-industrija li tkun qed tagħmel l-investimenti.

Emenda 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b). Il-metodoloġija 
għandha titħejja b'konsultazzjoni mal-
partijiet ikkonċernati. Din il-metodoloġija 
għandha tkun tqis kemm il-perspettivi 
soċjoekonomiċi kif ukoll dawk finanzjarji 
kummerċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-proġett CHP mhuwiex biss vijabbli soċjoekonomikament, iżda 
jikkostitwixxi wkoll każ kummerċjali pożittiv għall-investituri involuti. Is-CHP m'għandux 
ikun jikkostitwixxi objettiv fih innifsu.  Metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni bejn l-
ispejjeż u l-benefiċċji għandha tinkludi dawn il-perspettivi u għandha titħejja bl-involviment 
tal-industrija li tkun qed tagħmel l-investimenti.

Emenda 1304
Evžen Tošenovský

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b). Il-metodoloġija 
għandha titħejja b'konsultazzjoni mal-
protagonisti kkonċernati. Din il-
metodoloġija għandha tkun tqis kemm il-
perspettivi soċjoekonomiċi kif ukoll dawk 
finanzjarji kummerċjali.

Or. en

Emenda 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi qafas 
ġenerali komuni għall-analiżi tar-
relazzjoni bejn l-ispiża u l-benefiċċju 
msemmija fil-paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

Or. ro

Emenda 1306
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18a, il-
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Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija bi qbil mal-linji gwida bażiċi 
kif stabbiliti fl-Anness VIIIa għall-analiżi 
tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-benefiċċju 
msemmija f'dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

9. Metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b) qed tiġi 
ppreżentata fl-Anness VIIIa.

Or. en

Emenda 1308
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

9. Metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b) qed tiġi 
ppreżentata fl-Anness VIIIa.

Or. en
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Emenda 1309
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 1(a), 4(c), 7(b) u 8(b).

Or. en

Emenda 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 4(c), 7(b) u 8(b).

9. Sal-1 ta’ Jannar 2013, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
metodoloġija għall-analiżi tar-relazzjoni 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju msemmija fil-
paragrafi 1(a), 4(c), 7(b) u 8(b).

Or. en

Emenda 1311
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Fuq il-bażi tal-valuri ta’ referenza 
armonizzati għall-effiċjenza msemmija fl-

imħassar
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Anness II (f), l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-oriġini tal-elettriku prodott 
minn koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
tista’ tiġi ggarantita skont kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji stabbiliti minn kull Stat 
Membru. Huma għandhom jiżguraw li 
din il-garanzija tal-oriġini tkun konformi 
mar-rekwiżiti u tkun tinkludi mill-inqas l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness IX.
L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu 
b’mod reċiproku l-garanziji tal-oriġini 
tagħhom, esklużivament bħala prova tal-
informazzjoni msemmija f’dan il-
paragrafu. Kwalunkwe rifjut biex tiġi 
rikonoxxuta garanzija tal-oriġini bħala 
prova ta’ din ix-xorta, b’mod partikolari 
għal raġunijiet relatati mal-prevenzjoni 
ta’ frodi, trid tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
b’tali rifjut u bil-ġustifikazzjoni għalih. 
Fil-każ ta’ rifjut biex tiġi rikonoxxuta 
garanzija tal-oriġini, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta deċiżjoni sabiex iġġiegħel lill-parti 
li qed tirrifjuta li tirrikonoxxiha biex 
tagħmel dan, b’mod partikolari fir-
rigward ta’ kriterji oġġettivi, trasparenti u 
mhux diskriminatorji li fuqhom ikun 
ibbażat tali rikonoxximent.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa biex teżamina, għall-ewwel darba 
sal-1 ta’ Jannar 2015, u sussegwentement 
kull għaxar snin, permezz ta’ atti 
ddelegati skont l-Artikolu 18, il-valuri ta’ 
referenza armonizzati għall-effiċjenza 
stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
[in-numru tad-Deċiżjoni] fuq il-bażi tad-
Direttiva 2004/8/KE.

Or. en

Emenda 1312
Gunnar Hökmark
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Fuq il-bażi tal-valuri ta’ referenza 
armonizzati għall-effiċjenza msemmija fl-
Anness II (f), l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-oriġini tal-elettriku prodott 
minn koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
tista’ tiġi ggarantita skont kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji stabbiliti minn kull Stat 
Membru. Huma għandhom jiżguraw li
din il-garanzija tal-oriġini tkun konformi 
mar-rekwiżiti u tkun tinkludi mill-inqas l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness IX.

imħassar

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu 
b’mod reċiproku l-garanziji tal-oriġini 
tagħhom, esklużivament bħala prova tal-
informazzjoni msemmija f’dan il-
paragrafu. Kwalunkwe rifjut biex tiġi 
rikonoxxuta garanzija tal-oriġini bħala 
prova ta’ din ix-xorta, b’mod partikolari 
għal raġunijiet relatati mal-prevenzjoni 
ta’ frodi, trid tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
b’tali rifjut u bil-ġustifikazzjoni għalih. 
Fil-każ ta’ rifjut biex tiġi rikonoxxuta 
garanzija tal-oriġini, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta deċiżjoni sabiex iġġiegħel lill-parti 
li qed tirrifjuta li tirrikonoxxiha biex 
tagħmel dan, b’mod partikolari fir-
rigward ta’ kriterji oġġettivi, trasparenti u 
mhux diskriminatorji li fuqhom ikun 
ibbażat tali rikonoxximent.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa biex teżamina, għall-ewwel darba 
sal-1 ta’ Jannar 2015, u sussegwentement 
kull għaxar snin, permezz ta’ atti 
ddelegati skont l-Artikolu 18, il-valuri ta’ 
referenza armonizzati għall-effiċjenza 
stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
[in-numru tad-Deċiżjoni] fuq il-bażi tad-
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Direttiva 2004/8/KE.

Or. en

Emenda 1313
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 10 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu 
b’mod reċiproku l-garanziji tal-oriġini 
tagħhom, esklużivament bħala prova tal-
informazzjoni msemmija f’dan il-
paragrafu. Kwalunkwe rifjut biex tiġi 
rikonoxxuta garanzija tal-oriġini bħala 
prova ta’ din ix-xorta, b’mod partikolari 
għal raġunijiet relatati mal-prevenzjoni ta’ 
frodi, trid tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’tali rifjut u 
bil-ġustifikazzjoni għalih. Fil-każ ta’ rifjut 
biex tiġi rikonoxxuta garanzija tal-oriġini, 
il-Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni 
sabiex iġġiegħel lill-parti li qed tirrifjuta li 
tirrikonoxxiha biex tagħmel dan, b’mod 
partikolari fir-rigward ta’ kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji li fuqhom ikun ibbażat tali 
rikonoxximent.

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu 
b’mod reċiproku l-garanziji tal-oriġini 
tagħhom, esklużivament bħala prova tal-
informazzjoni msemmija f’dan il-
paragrafu. Kwalunkwe rifjut biex tiġi 
rikonoxxuta garanzija tal-oriġini bħala 
prova ta’ din ix-xorta, b’mod partikolari 
għal raġunijiet relatati mal-prevenzjoni ta’ 
frodi, trid tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’tali rifjut u 
bil-ġustifikazzjoni għalih.

Or. en

Emenda 1314
Vicky Ford

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

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa biex teżamina, għall-ewwel darba 
sal-1 ta’ Jannar 2015, u sussegwentement 
kull għaxar snin, permezz ta’ atti 
ddelegati skont l-Artikolu 18, il-valuri ta’ 
referenza armonizzati għall-effiċjenza 
stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
[in-numru tad-Deċiżjoni] fuq il-bażi tad-
Direttiva 2004/8/KE.

imħassar

Or. en

Emenda 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 10 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex teżamina, għall-ewwel darba sal-
1 ta’ Jannar 2015, u sussegwentement kull 
għaxar snin, permezz ta’ atti ddelegati 
skont l-Artikolu 18, il-valuri ta’ referenza 
armonizzati għall-effiċjenza stabbiliti fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni [in-numru tad-
Deċiżjoni] fuq il-bażi tad-
Direttiva 2004/8/KE.

Meta jitqiesu l-progress tekniku u l-
innovazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa biex teżamina, għall-
ewwel darba sal-1 ta’ Jannar 2015, u 
sussegwentement kull għaxar snin, 
permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 18, il-valuri ta’ referenza 
armonizzati għall-effiċjenza stabbiliti fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni [in-numru tad-
Deċiżjoni] fuq il-bażi tad-
Direttiva 2004/8/KE.

Or. fi

Emenda 1316
Herbert Reul

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

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex teżamina, għall-ewwel darba sal-
1 ta’ Jannar 2015, u sussegwentement kull 
għaxar snin, permezz ta’ atti ddelegati 
skont l-Artikolu 18, il-valuri ta’ referenza 
armonizzati għall-effiċjenza stabbiliti fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni [in-numru tad-
Deċiżjoni] fuq il-bażi tad-
Direttiva 2004/8/KE.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
biex teżamina, għall-ewwel darba sal-
1 ta’ Jannar 2015, u sussegwentement kull 
għaxar snin, permezz ta’ atti ddelegati 
skont l-Artikolu 18 u bi qbil mal-iżviluppi 
tekniċi, il-valuri ta’ referenza armonizzati 
għall-effiċjenza stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni [in-numru tad-Deċiżjoni] fuq 
il-bażi tad-Direttiva 2004/8/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-progress tekniku għandu jkun il-fattur determinanti meta jsir it-tibdil.

Emenda 1317
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe appoġġ disponibbli għall-
koġenerazzjoni ikun suġġett għall-fatt illi 
l-elettriku prodott ikun oriġina minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u li s-
sħana mormija tintuża effettivament 
sabiex jinkiseb iffrankar tal-enerġija 
primarja. Huma ma għandhomx 
jiddifferenzjaw bejn l-elettriku kkonsmat 
fis-sit u l-elettriku esporatat lejn il-grilja. 
L-appoġġ pubbliku għall-koġenerazzjoni 
u għall-ġenerazzjoni u għan-netwerks ta’ 
tisħin distrettwali huwa suġġett għar-
regoli dwar l-għajnuna mill-istat, fejn dan 
ikun applikabbli.

imħassar

Or. en
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Emenda 1318
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe appoġġ disponibbli għall-
koġenerazzjoni ikun suġġett għall-fatt illi 
l-elettriku prodott ikun oriġina minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u li s-
sħana mormija tintuża effettivament 
sabiex jinkiseb iffrankar tal-enerġija 
primarja. Huma ma għandhomx 
jiddifferenzjaw bejn l-elettriku kkonsmat 
fis-sit u l-elettriku esporatat lejn il-grilja. 
L-appoġġ pubbliku għall-koġenerazzjoni 
u għall-ġenerazzjoni u għan-netwerks ta’ 
tisħin distrettwali huwa suġġett għar-
regoli dwar l-għajnuna mill-istat, fejn dan 
ikun applikabbli.

imħassar

Or. en

Emenda 1319
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11 a. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu gwida dwar metodoloġija għall-
kalkolu tal-kosteffikaċja għall-
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja. Huma 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
b'din il-gwida sa mhux iktar tard mill-1 
ta' Jannar 2014.

Or. en
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Emenda 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
finanzjament pubbliku għal skemi għat-
tiġdid ta' twieqi u elementi oħra meħtieġa 
għall-iżolament.

Or. es

Emenda 1321
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trasformazzjoni tal-enerġija imħassar
L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika 
għall-installazzjoni inkluża f’dawn l-
inventarji għandha titqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, meta din 
tintalab. L-Istati Membri għandhom 
jinkludu sommarju mhux kunfidenzjali li 
jinkludi informazzjoni aggregata tal-
inventarji fir-rapporti msemmija fl-
Artikolu 19(2).

Or. en
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Emenda 1322
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trasformazzjoni tal-enerġija imħassar
L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika 
għall-installazzjoni inkluża f’dawn l-
inventarji għandha titqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, meta din 
tintalab. L-Istati Membri għandhom 
jinkludu sommarju mhux kunfidenzjali li 
jinkludi informazzjoni aggregata tal-
inventarji fir-rapporti msemmija fl-
Artikolu 19(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhemmx bżonn ta' reġistru ieħor tal-assi minbarra s-sistema tal-iskambju tal-kwoti tal-
emissjonijiet.

Emenda 1323
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trasformazzjoni tal-enerġija imħassar
L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
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għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika 
għall-installazzjoni inkluża f’dawn l-
inventarji għandha titqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, meta din 
tintalab. L-Istati Membri għandhom 
jinkludu sommarju mhux kunfidenzjali li 
jinkludi informazzjoni aggregata tal-
inventarji fir-rapporti msemmija fl-
Artikolu 19(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li m'hemm kważi xejn li jiġġustifika l-benefiċċji pożittivi mogħtija mill-informazzjoni 
pprovduta, minħabba li diġà hemm rekwiżiti ta' rappurtar sostanzjali neċessarji skont din id-
Direttiva.

Emenda 1324
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika 
għall-installazzjoni inkluża f’dawn l-
inventarji għandha titqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, meta din 
tintalab. L-Istati Membri għandhom 
jinkludu sommarju mhux kunfidenzjali li 

imħassar



AM\883845MT.doc 29/110 PE475.983v01-00

MT

jinkludi informazzjoni aggregata tal-
inventarji fir-rapporti msemmija fl-
Artikolu 19(2).

Or. en

Emenda 1325
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika għall-
installazzjoni inkluża f’dawn l-inventarji 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta din tintalab. L-Istati 
Membri għandhom jinkludu sommarju 
mhux kunfidenzjali li jinkludi 
informazzjoni aggregata tal-inventarji fir-
rapporti msemmija fl-Artikolu 19(2).

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika għall-
installazzjoni inkluża f’dawn l-inventarji 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta din tintalab. L-Istati 
Membri għandhom jinkludu sommarju 
mhux kunfidenzjali li jinkludi 
informazzjoni aggregata tal-inventarji fir-
rapporti msemmija fl-Artikolu 19(2) u 
għandhom jiżguraw li l-piż amministrattiv 
jiġi minimizzat.

Or. ro

Emenda 1326
Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreparaw L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
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inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika għall-
installazzjoni inkluża f’dawn l-inventarji 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta din tintalab. L-Istati 
Membri għandhom jinkludu sommarju 
mhux kunfidenzjali li jinkludi 
informazzjoni aggregata tal-inventarji fir-
rapporti msemmija fl-Artikolu 19(2).

inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 20 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika għall-
installazzjoni inkluża f’dawn l-inventarji 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta din tintalab. L-Istati 
Membri għandhom jinkludu sommarju 
mhux kunfidenzjali li jinkludi 
informazzjoni aggregata tal-inventarji fir-
rapporti msemmija fl-Artikolu 19(2).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċifra speċifikata, 20 MW, bħalissa hija l-limitu minimu għall-inklużjoni tal-impjanti tal-
enerġija fir-reġistru Ewropew tal-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet (b'rabta mal-
implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Kjoto).  L-importanza tiegħu hija dovuta għall-fatt li jkun 
possibbli li jkun hemm, u li jsiru paraguni bejn, żewġ banek tad-data, waħda għall-
emissjonijiet u l-oħra għad-data dwar l-enerġija.

Emenda 1327
Edit Herczog

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika għall-
installazzjoni inkluża f’dawn l-inventarji 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta din tintalab. L-Istati 

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar fit-
territorju tagħhom. Dan għandu jiġi 
aġġornat kull tliet snin. Id-dejta annwali 
speċifika għall-installazzjoni inkluża 
f’dawn l-inventarji għandha titqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, meta 
din tintalab. L-Istati Membri għandhom 
jinkludu sommarju mhux kunfidenzjali li 
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Membri għandhom jinkludu sommarju 
mhux kunfidenzjali li jinkludi 
informazzjoni aggregata tal-inventarji fir-
rapporti msemmija fl-Artikolu 19(2).

jinkludi informazzjoni aggregata tal-
inventarji fir-rapporti msemmija fl-
Artikolu 19(2).

Or. en

Justification

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

Emenda 1328
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika għall-
installazzjoni inkluża f’dawn l-inventarji 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta din tintalab. L-Istati 
Membri għandhom jinkludu sommarju 
mhux kunfidenzjali li jinkludi 
informazzjoni aggregata tal-inventarji fir-
rapporti msemmija fl-Artikolu 19(2).

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW. Dan għandu 
jiġi aġġornat kull tliet snin. Id-dejta 
annwali speċifika għall-installazzjoni 
inkluża f’dawn l-inventarji għandha 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta din tintalab. L-Istati 
Membri għandhom jinkludu sommarju 
mhux kunfidenzjali li jinkludi 
informazzjoni aggregata tal-inventarji fir-
rapporti msemmija fl-Artikolu 19(2).
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Riferiment espliċitu għal installazzjonijiet speċifiċi jkun diskriminatorju. Il-pjanti kollha ta' 
konverżjoni tal-enerġija għandhom jiġu trattati b'mod ekwu.

Emenda 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
tliet snin. Id-dejta annwali speċifika għall-
installazzjoni inkluża f’dawn l-inventarji 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, meta din tintalab. L-Istati 
Membri għandhom jinkludu sommarju 
mhux kunfidenzjali li jinkludi 
informazzjoni aggregata tal-inventarji fir-
rapporti msemmija fl-Artikolu 19(2).

L-Istati Membri għandhom jippreparaw 
inventarju tad-dejta, skont l-Anness X, 
għall-installazzjonijiet kollha li jwettqu l-
kombustjoni tal-fjuwils b’input termali 
totali kklassifikat ta’ 50 MW jew iktar u 
għall-installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar 
taż-żejt minerali u tal-gass fit-territorju 
tagħhom. Dan għandu jiġi aġġornat kull 
ħames snin. Id-dejta annwali speċifika
għall-installazzjoni inkluża f’dawn l-
inventarji għandha titqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, meta din 
tintalab. L-Istati Membri għandhom 
jinkludu sommarju mhux kunfidenzjali li 
jinkludi informazzjoni aggregata tal-
inventarji fir-rapporti msemmija fl-
Artikolu 19(2).

Or. ro

Emenda 1330
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
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enerġija jikkunsidraw debitament l-
effiċjenza enerġetika fid-deċiżjonijiet 
tagħhom dwar it-tħaddim tal-infrastruttura 
tal-gass u tal-elettriku. B’mod partikolari, 
huma għandhom jiżguraw li t-tariffi u r-
regolamenti tan-netwerks jipprovdu 
inċentivi għall-operaturi tal-grilja sabiex 
joffru servizzi tas-sistema lill-utenti tan-
netwerk li permezz tagħhom ikunu jistgħu 
jimplimentaw miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika fil-kuntest tal-użu 
kontinwu tal-grilji intelliġenti.

enerġija jikkunsidraw debitament l-
effiċjenza enerġetika fid-deċiżjonijiet 
tagħhom dwar it-tħaddim tal-infrastruttura 
tal-gass u tal-elettriku. B’mod partikolari, 
huma għandhom jiżguraw li t-tariffi u r-
regolamenti tan-netwerks jipprovdu 
inċentivi għall-operaturi tal-grilja sabiex 
joffru servizzi tas-sistema lill-utenti tan-
netwerk li permezz tagħhom ikunu jistgħu 
jimplimentaw miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika fil-kuntest tal-użu 
kontinwu tal-grilji intelliġenti. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jadottaw approċċ integrat li 
jiġbor fih iffrankar potenzjali fil-provvista 
tal-enerġija u s-setturi tal-użu aħħari.

Or. en

Emenda 1331
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jikkunsidraw debitament l-
effiċjenza enerġetika fid-deċiżjonijiet 
tagħhom dwar it-tħaddim tal-infrastruttura 
tal-gass u tal-elettriku. B’mod partikolari, 
huma għandhom jiżguraw li t-tariffi u r-
regolamenti tan-netwerks jipprovdu 
inċentivi għall-operaturi tal-grilja sabiex 
joffru servizzi tas-sistema lill-utenti tan-
netwerk li permezz tagħhom ikunu jistgħu 
jimplimentaw miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika fil-kuntest tal-użu 
kontinwu tal-grilji intelliġenti.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jikkunsidraw debitament l-
effiċjenza enerġetika fid-deċiżjonijiet 
tagħhom dwar it-tħaddim tal-infrastruttura 
tal-gass u tal-elettriku. B’mod partikolari, 
huma għandhom jiżguraw li t-tariffi u r-
regolamenti tan-netwerks jipprovdu 
inċentivi għall-operaturi tal-grilja sabiex 
joffru servizzi tas-sistema lill-utenti tan-
netwerk li permezz tagħhom ikunu jistgħu 
jimplimentaw miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika fil-kuntest tal-użu 
kontinwu tal-grilji intelliġenti. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jadottaw approċċ integrat li 
jiġbor fih iffrankar potenzjali fil-provvista 
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tal-enerġija u s-setturi tal-użu aħħari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz tat-tibdil propost, l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għandhom ikunu awtorizzati 
jippremjaw/jappoġġaw operaturi tal-enerġija lokali/reġjonali li jaġixxu fl-interess tas-sistema 
tal-enerġija.

Emenda 1332
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jikkunsidraw debitament l-
effiċjenza enerġetika fid-deċiżjonijiet 
tagħhom dwar it-tħaddim tal-infrastruttura 
tal-gass u tal-elettriku. B’mod partikolari, 
huma għandhom jiżguraw li t-tariffi u r-
regolamenti tan-netwerks jipprovdu 
inċentivi għall-operaturi tal-grilja sabiex 
joffru servizzi tas-sistema lill-utenti tan-
netwerk li permezz tagħhom ikunu jistgħu 
jimplimentaw miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika fil-kuntest tal-użu 
kontinwu tal-grilji intelliġenti.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jikkunsidraw debitament l-
effiċjenza enerġetika fid-deċiżjonijiet 
tagħhom dwar it-tħaddim tal-infrastruttura 
tal-gass u tal-elettriku. B’mod partikolari, 
huma għandhom jiżguraw li t-tariffi u r-
regolamenti tan-netwerks jipprovdu 
inċentivi għall-operaturi tal-grilja sabiex 
joffru servizzi tas-sistema lill-utenti tan-
netwerk li permezz tagħhom ikunu jistgħu 
jimplimentaw miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika fil-kuntest tal-użu 
kontinwu tal-grilji intelliġenti. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jadottaw approċċ integrat li 
jiġbor fih iffrankar potenzjali fil-provvista 
tal-enerġija u s-setturi tal-użu aħħari.

Or. en

Emenda 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jikkunsidraw debitament l-
effiċjenza enerġetika fid-deċiżjonijiet 
tagħhom dwar it-tħaddim tal-infrastruttura 
tal-gass u tal-elettriku. B’mod partikolari, 
huma għandhom jiżguraw li t-tariffi u r-
regolamenti tan-netwerks jipprovdu 
inċentivi għall-operaturi tal-grilja sabiex 
joffru servizzi tas-sistema lill-utenti tan-
netwerk li permezz tagħhom ikunu jistgħu 
jimplimentaw miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika fil-kuntest tal-użu 
kontinwu tal-grilji intelliġenti.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jikkunsidraw debitament l-
effiċjenza enerġetika fid-deċiżjonijiet 
tagħhom dwar it-tħaddim tal-infrastruttura 
tal-gass u tal-elettriku. B’mod partikolari, 
huma għandhom jiżguraw li t-tariffi u r-
regolamenti tan-netwerks jipprovdu 
inċentivi li permezz tagħhom ikunu jistgħu 
jimplimentaw miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika fil-kuntest tal-użu 
kontinwu tal-grilji intelliġenti.

Or. en

Emenda 1334
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li d-djar jew il-komunitajiet ikunu jistgħu 
jipprovdu l-eċċess tal-elettriku li jkun 
fadlilhom, iġġenerat minn teknoloġiji fuq 
skala żgħira jew minn mikroteknoloġiji, 
fil-grilja tal-enerġija u li dawn jitħallsu 
talli jagħmlu dan.  Meta ċ-ċittadini, b'mod 
individwali jew fi grupp, ikollhom u 
joperaw sistemi tal-enerġija rinnovabbli 
fuq skala żgħira, l-elettriku ġġenerat ma 
jitqiesx bħala produzzjoni iżda bħala 
effiċjenza tal-enerġija.

Or. en
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Emenda 1335
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamentazzjoni dwar in-netwerks u t-
tariffi tan-netwerks, iffissati jew approvati 
mill-awtoritajiet regolatorji tal-enerġija, 
jissodisfaw il-kriterji fl-Anness XI, 
b'kunsiderazzjoni għal-linji gwida u l-
kodiċijiet żviluppati skont ir-Regolament 
Nru 714/2009 u r-Regolament 
Nru 715/2009.

Għall-elettriku, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-regolamentazzjoni dwar in-
netwerks u t-tariffi tan-netwerks, iffissati 
jew approvati mill-awtoritajiet regolatorji 
tal-enerġija, jissodisfaw il-kriterji fl-
Anness XI, b'kunsiderazzjoni għal-linji 
gwida u l-kodiċijiet żviluppati skont ir-
Regolament Nru 714/2009. Għall-gass, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamentazzjoni dwar in-netwerks u t-
tariffi tan-netwerks, iffissati jew approvati 
mill-awtoritajiet regolatorji tal-enerġija 
jiġu żviluppati skont ir-Regolament Nru 
715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha toħloq differenza bejn ir-rekwiżiti dwar it-trażmissjoni u t-tqassim tal-
elettriku u t-trażmissjoni u t-tqassim tal-gass naturali.

Emenda 1336
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamentazzjoni dwar in-netwerks u t-
tariffi tan-netwerks, iffissati jew approvati 
mill-awtoritajiet regolatorji tal-enerġija, 
jissodisfaw il-kriterji fl-Anness XI, 
b'kunsiderazzjoni għal-linji gwida u l-
kodiċijiet żviluppati skont ir-Regolament 
Nru 714/2009 u r-Regolament 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamentazzjoni dwar in-netwerks tal-
elettriku u t-tariffi tan-netwerks tal-
elettriku, iffissati jew approvati mill-
awtoritajiet regolatorji tal-enerġija, 
jissodisfaw il-kriterji fl-Anness XI, 
b'kunsiderazzjoni għal-linji gwida u l-
kodiċijiet żviluppati skont ir-Regolament 
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Nru 715/2009. Nru 714/2009 u r-Regolament 
Nru 715/2009.

Or. en

Emenda 1337
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamentazzjoni dwar in-netwerks u t-
tariffi tan-netwerks, iffissati jew approvati 
mill-awtoritajiet regolatorji tal-enerġija, 
jissodisfaw il-kriterji fl-Anness XI, 
b'kunsiderazzjoni għal-linji gwida u l-
kodiċijiet żviluppati skont ir-Regolament 
Nru 714/2009 u r-Regolament 
Nru 715/2009.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regolamentazzjoni dwar in-netwerks u t-
tariffi tan-netwerks, iffissati jew approvati 
mill-awtoritajiet regolatorji tal-enerġija 
għall-elettriku, jissodisfaw il-kriterji fl-
Anness XI, b'kunsiderazzjoni għal-linji 
gwida u l-kodiċijiet żviluppati skont ir-
Regolament Nru 714/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Anness XI huwa biss applikabbli għall-elettriku, kwalunkwe riferiment għall-gass 
fis-subparagrafu 2 għandu jitħassar.

Emenda 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jħeġġu r-riżorsi fuq in-naħa tat-
talba, bħar-reazzjoni għad-domanda, biex 
jipparteċipaw b'mod mhux 
diskriminatorju flimkien mal-provvista fi 
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swieq tal-enerġija lokali jew reġjonali. 
Jekk ikun meħtieġ, l-Istati Membri 
għandhom jirrikjedu lill-awtoritajit 
regolatorji nazzjonali u t-TSOs
jiddefinixxu speċifikazzjonijiet tekniċi 
għall-parteċipazzjoni fl-enerġija u swieq 
terzjarji ta' riserva, fuq il-bażi tar-
rekwiżiti tekniċi ta' dawn is-swieq u l-
kapaċitajiet ta' reazzjoni għat-talba. Il-
potenzjal ta' reazzjoni għat-talba għandu 
jitqies bis-sħiħ meta jiġu implimentati 
miżuri ta' adegwatezza tal-kapaċità 
nazzjonali jew miżuri oħra b'rabta mas-
sigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reazzjoni għat-talba hija kunċett essenzjali li għandu jiġi definit f'din id-Direttiva peress li 
huwa relattivament ġdid iżda għandu potenzjal ekonomiku u ambjentali qawwi. L-aċċess 
għar-reazzjoni għat-talba fis-swieq tal-bejgħ bl-ingrossa u l-iżvilupp ta' swieq nazzjonali u 
reġjonali ta' reazzjoni għat-talba għandhom jiġu faċilitati.

Emenda 1339
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jħeġġu l-ġestjoni tat-talba għall-
enerġija (reazzjoni għat-talba) fi swieq 
lokali u reġjonali tal-bejgħ bl-ingrossa.

Or. fr

Emenda 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jħeġġu r-riżorsi fuq in-naħa tat-
talba, bħar-reazzjoni għad-domanda, biex 
jipparteċipaw flimkien mal-provvista fi 
swieq lokali jew reġjonali ta' bejgħ bl-
ingrossa.

Or. en

Emenda 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li d-djar jew il-komunitajiet ikunu jistgħu 
jipprovdu l-eċċess tal-elettriku li jkun 
fadlilhom, iġġenerat minn teknoloġiji fuq 
skala żgħira jew minn mikroteknoloġiji, 
fil-grilja tal-enerġija u li dawn jitħallsu 
talli jagħmlu dan.  Meta ċ-ċittadini, b'mod 
individwali jew fi grupp, ikollhom u 
joperaw sistemi tal-enerġija rinnovabbli 
fuq skala żgħira, l-elettriku ġġenerat ma 
jitqiesx bħala produzzjoni iżda bħala 
effiċjenza tal-enerġija.

Or. en

Emenda 1342
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sat-30 ta’ Ġunju 2013, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw pjanijiet:

imħassar

a) li jivvalutaw il-potenzjali tal-effiċjenza 
enerġetika tal-infrastruttura tal-gass, tal-
elettriku u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali tagħhom, b’mod partikolari 
fir-rigward tat-trażmissjoni, tad-
distribuzzjoni, tal-ġestjoni tat-tagħbiji u 
tal-interoperabbiltà, kif ukoll tal-
konnessjoni mal-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni tal-enerġija;
b) li jidentifikaw miżuri u investimenti 
konkreti għall-introduzzjoni ta’ titjib 
kosteffettiv tal-effiċjenza enerġetika fl-
infrastruttura tan-netwerks, bi skeda ta' 
żmien dettaljata għall-introduzzjoni 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tal-grilji tal-enerġija, tal-gass u tat-tisħin huma regoli ekonomiċi kummerċjali 
sottostanti, u għalhekk għandhom l-assi tagħhom mibnija u operati bl-iktar mod effiċjenti.

Emenda 1343
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) li jivvalutaw il-potenzjali tal-effiċjenza 
enerġetika tal-infrastruttura tal-gass, tal-
elettriku u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali tagħhom, b’mod partikolari fir-
rigward tat-trażmissjoni, tad-distribuzzjoni, 
tal-ġestjoni tat-tagħbiji u tal-
interoperabbiltà, kif ukoll tal-konnessjoni 
mal-installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni tal-
enerġija;

a) li jivvalutaw il-potenzjali tal-effiċjenza 
enerġetika tal-infrastruttura tal-gass, tal-
elettriku u tat-tisħin u tat-tkessiħ 
distrettwali tagħhom, b’mod partikolari fir-
rigward tat-trażmissjoni, tad-distribuzzjoni, 
tal-ġestjoni tat-tagħbiji u tal-
interoperabbiltà, kif ukoll tal-konnessjoni 
mal-installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni tal-
enerġija, inklużi ġeneraturi tal-enerġija 
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mikro jew fuq skala żgħira;

Or. en

Emenda 1344
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li jidentifikaw miżuri u investimenti 
konkreti għall-introduzzjoni ta’ titjib 
kosteffettiv tal-effiċjenza enerġetika fl-
infrastruttura tan-netwerks, bi skeda ta' 
żmien dettaljata għall-introduzzjoni 
tagħhom.

b) li jidentifikaw miżuri u investimenti 
konkreti għall-introduzzjoni ta’ titjib 
kosteffettiv tal-effiċjenza enerġetika jew 
miżuri bl-għan li jiffaċilitaw l-
integrazzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli fl-infrastruttura tan-netwerks, 
bi skeda ta' żmien dettaljata għall-
introduzzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li jidentifikaw miżuri u investimenti 
konkreti għall-introduzzjoni ta’ titjib 
kosteffettiv tal-effiċjenza enerġetika fl-
infrastruttura tan-netwerks, bi skeda ta' 
żmien dettaljata għall-introduzzjoni 
tagħhom.

b) li jidentifikaw miżuri u investimenti 
konkreti għall-introduzzjoni ta’ titjib 
kosteffettiv tal-effiċjenza enerġetika jew 
miżuri bl-għan li jiffaċilitaw l-
integrazzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli fl-infrastruttura tan-netwerks, 
bi skeda ta' żmien dettaljata għall-
introduzzjoni tagħhom.

Or. en
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Emenda 1346
Adam Gierek

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li jidentifikaw miżuri u investimenti 
konkreti għall-introduzzjoni ta’ titjib 
kosteffettiv tal-effiċjenza enerġetika fl-
infrastruttura tan-netwerks, bi skeda ta' 
żmien dettaljata għall-introduzzjoni 
tagħhom.

b) li jidentifikaw miżuri u investimenti 
konkreti għall-introduzzjoni ta’ titjib 
kosteffettiv tal-effiċjenza enerġetika fl-
infrastruttura tan-netwerks, billi jitqiesu d-
distanzi tat-trażmissjoni, bi skeda ta' żmien 
dettaljata għall-introduzzjoni tagħhom.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż tal-investimenti u t-telf fit-trażmissjonijiet jiddependu fuq id-distanzi tat-
trażmissjoni.

Emenda 1347
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li jidentifikaw miżuri u investimenti 
konkreti għall-introduzzjoni ta’ titjib 
kosteffettiv tal-effiċjenza enerġetika fl-
infrastruttura tan-netwerks, bi skeda ta' 
żmien dettaljata għall-introduzzjoni 
tagħhom.

b) li jirrikjedu operaturi tan-netwerks biex 
jidentifikaw miżuri u investimenti konkreti 
għall-introduzzjoni ta’ titjib kosteffettiv 
tal-effiċjenza enerġetika fl-infrastruttura 
tan-netwerks, bi skeda ta' żmien dettaljata 
għall-introduzzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 1348
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) li jivvalutaw il-potenzjali tal-
effiċjenza enerġetika tal-infrastruttura 
tal-gass, tal-elettriku u tat-tisħin u tat-
tkessiħ distrettwali tagħhom, b’mod 
partikolari fir-rigward tat-trażmissjoni, 
tad-distribuzzjoni, tal-ġestjoni tat-tagħbiji 
u tal-interoperabbiltà, kif ukoll tal-
konnessjoni mal-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni tal-enerġija, inklużi 
ġeneraturi tal-enerġija mikro jew fuq 
skala żgħira.

Or. en

Emenda 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) li jevalwaw l-opportunità li jwaqqfu 
suq tal-kapaċità avvanzat għas-suq tal-
elettriku. Din l-evalwazzjoni għandha 
tinkludi analiżi tar-relazzjoni bejn l-
ispejjeż u l-effikaċja ta' tali alinjament fis-
swieq tal-Istati Membri biex jiġi mmirat 
is-suq Ewropew.

Or. en

Emenda 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) li jistabbilixxi sorsi ta' finanzjament, li 
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jinkludu l-Fondi Strutturali, fondi 
nazzjonali, reġjonali u lokali u self 
skedat;

Or. ro

Emenda 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bb) li jegħleb l-isfidi soċjali, tekniċi u 
finanzjarji ffaċċjati.

Or. ro

Emenda 1352
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jippermettu 
komponenti ta’ skemi u ta’ strutturi 
tariffarji b’għan soċjali għat-trażmissjoni 
u għad-distribuzzjoni tal-enerġija 
destinata għan-netwerk, sakemm 
kwalunkwe effett ta’ tfixkil fuq is-sistema 
ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni 
jinżamm fuq il-livell minimu meħtieġ u 
ma jkunx sproporzjonat għall-għan 
soċjali.

imħassar

Or. en

Emenda 1353
Konrad Szymański
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jippermettu 
komponenti ta’ skemi u ta’ strutturi 
tariffarji b’għan soċjali għat-trażmissjoni 
u għad-distribuzzjoni tal-enerġija 
destinata għan-netwerk, sakemm 
kwalunkwe effett ta’ tfixkil fuq is-sistema 
ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni 
jinżamm fuq il-livell minimu meħtieġ u 
ma jkunx sproporzjonat għall-għan 
soċjali.

imħassar

Or. en

Emenda 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. F’dan ir-
rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa, jew dawk li 
jxekklu l-parteċipazzjoni tar-reazzjoni 
għat-talba, inklużi l-aggregaturi tas-
servizzi, f'servizzi ta' bbilanċjar u servizzi 
anċillari. B'mod partikolari, it-tariffi ta' 
trażmissjoni u ta' tqassim għandhom 
jitfasslu sabiex jippremjaw operaturi tan-
netwerk għal titjib fl-effiċjenza fid-diżinn 
u fit-tħaddim tal-infrastruttura, filwaqt li 
jitneħħew l-inċentivi għal żieda fil-volumi 
"throughput", u filwaqt li jibqgħu jiġu 
pprovduti sinjali ta' prezzijiet adegwati u 
inċentivi għal iffrankar fl-enerġija lill-
klijenti aħħarija. F’dan ir-rigward, skont l-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/72/KE u l-
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Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/73/KE, l-
Istati Membri jistgħu jimponu obbligi ta’ 
servizz pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-
enerġija fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi 
tal-elettriku u tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-provvista ta' programmi ta' effiċjenza tal-enerġija lill-klijenti skont il-mudell tradizzjonali 
kummerċjali tal-utilità toħloq kunflitti fundamentali mal-objettivi finanzjarji tal-utilità, li 
huma li jiżdied il-qligħ billi jiżdied il-volum tal-bejgħ tal-enerġija. Il-miżuri għandhom 
pjuttost jiġu stabbiliti biex jippremjaw l-utilitajiet tal-investiment fl-effiċjenza tal-enerġija 
tad-djar, negozji, istituzzjonijiet u industriji tal-klijenti tagħhom.

Emenda 1355
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. F’dan ir-
rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. B'mod 
partikolari, it-tariffi ta' trażmissjoni u ta' 
tqassim għandhom jitfasslu sabiex 
jippremjaw operaturi tan-netwerk għal 
titjib fl-effiċjenza fid-diżinn u fit-tħaddim 
tal-infrastruttura, filwaqt li jitneħħew l-
inċentivi għal żieda fil-volumi 
"throughput", u filwaqt li jibqgħu jiġu 
pprovduti sinjali ta' prezzijiet adegwati u 
inċentivi għal iffrankar fl-enerġija lill-
klijenti aħħarija. F’dan ir-rigward, skont l-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/72/KE u l-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/73/KE, l-
Istati Membri jistgħu jimponu obbligi ta’ 
servizz pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-
enerġija fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi 
tal-elettriku u tal-gass.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iffrankar tal-enerġija u l-effiċjenza tal-enerġija ifaddlu l-flus għall-klijenti u jnaqqsu d-
dipendenza tal-Ewropa fuq il-provvisti barranin. Il-miżuri għandhom jippremjaw l-utilitajiet 
għall-investiment fl-effiċjenza tal-enerġija tal-klijenti tagħhom - djar, negozji, istituzzjonijiet 
u industriji - u mhux talli jżidu l-qligħ billi jżidu l-volum tal-bejgħ tal-enerġija.

Emenda 1356
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. F’dan ir-
rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. B'mod 
partikolari, it-tariffi ta' trażmissjoni u ta' 
tqassim għandhom jitfasslu sabiex 
jippremjaw operaturi tan-netwerk għal 
titjib fl-effiċjenza fid-diżinn u fit-tħaddim 
tal-infrastruttura, filwaqt li jitneħħew l-
inċentivi għal żieda fil-volumi 
"throughput", u filwaqt li jibqgħu jiġu 
pprovduti sinjali ta' prezzijiet adegwati u 
inċentivi għal iffrankar fl-enerġija lill-
klijenti aħħarija. F’dan ir-rigward, skont l-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/72/KE u l-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/73/KE, l-
Istati Membri jistgħu jimponu obbligi ta’ 
servizz pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-
enerġija fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi 
tal-elettriku u tal-gass.

Or. en

Emenda 1357
Catherine Trautmann
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. F’dan ir-
rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa, u jippromwovu 
miżuri li jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-utent 
aħħari fis-swieq tal-enerġija, b'mod 
partikolari permezz ta' programmi ta' 
modulazzjoni tal-konsum tal-enerġija. 
F’dan ir-rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass.

Or. fr

Emenda 1358
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. F’dan ir-
rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa u jiffukaw dawn 
l-inċentivi lejn il-parteċipazzjoni tal-
klijent fl-effiċjenza tas-sistema, inkluż ir-
reazzjoni għat-talba. F’dan ir-rigward, 
skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
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elettriku u tal-gass.

Or. en

Emenda 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. F’dan ir-
rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa u jiffukaw dawn 
l-inċentivi lejn il-parteċipazzjoni tal-
klijent fl-effiċjenza tas-sistema, inkluż ir-
reazzjoni għat-talba skont iċ-ċirkostanzi 
nazzjonali. F’dan ir-rigward, skont l-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/72/KE u l-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/73/KE, l-
Istati Membri jistgħu jimponu obbligi ta’ 
servizz pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-
enerġija fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi 
tal-elettriku u tal-gass.

Or. en

Emenda 1360
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. F’dan ir-
rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa u jiffukaw dawn 
l-inċentivi lejn il-parteċipazzjoni tal-
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Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass.

klijent fl-effiċjenza tas-sistema, inkluż ir-
reazzjoni għat-talba skont iċ-ċirkostanzi 
nazzjonali. F’dan ir-rigward, skont l-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/72/KE u l-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/73/KE, l-
Istati Membri jistgħu jimponu obbligi ta’ 
servizz pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-
enerġija fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi 
tal-elettriku u tal-gass.

Or. en

Emenda 1361
Bendt Bendtsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. F’dan ir-
rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li
jibbilanċjaw l-effiċjenza tal-enerġija fil-
ġenerazzjoni, it-trażmissjoni u t-tqassim 
tal-enerġija. F’dan ir-rigward, skont l-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/72/KE u l-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/73/KE, l-
Istati Membri jistgħu jimponu obbligi ta’ 
servizz pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-
enerġija fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi 
tal-elettriku u tal-gass.

Or. en

Emenda 1362
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it- 4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw it-
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tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. F’dan ir-
rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass.

tneħħija ta’ dawk l-inċentivi fit-tariffi ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni li jżidu l-
volum tal-enerġija distribwita jew 
trażmessa mingħajr ħtieġa. F’dan ir-
rigward, skont l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/72/KE u l-Artikolu 3(2) tad-
Direttiva 2009/73/KE, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu obbligi ta’ servizz 
pubbliku relatati mal-effiċjenza fl-enerġija 
fuq l-impriżi li jaħdmu fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass. Dan mgħandux iżomm 
lill-operaturi tan-netwerk milli jintroduċu 
strutturi ta' tariffi bbażati fuq l-ispejjeż.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' mijters intelliġenti se twassal għal tariffi li jiġu dejjem iktar mifruda mill-
konsum (volum) u jsiru iktar dipendenti fuq id-disponibilità tal-elettriku u tat-tisħin. Għandha 
titqies din it-tendenza, li tirriżulta minn deċiżjonijiet politiċi.

Emenda 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri u linji gwida għall-promozzjoni u 
l-użu tar-reazzjoni għad-domanda għal 
postijiet u binjiet industrijali, kummerċjali 
u residenzjali, b'mod partikolari fir-
rigward tal-integrazzjoni ta' riżorsi fuq in-
naħa tad-domanda fis-swieq reġjonali tal-
elettriku u l-konnessjoni tagħhom mal-
grilja tal-enerġija, fil-kuntest ta' pjanijiet 
ta' azzjoni nazzjonali futuri għall-
implimentazzjoni ta' grilji intelliġenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-konnessjoni tal-effiċjenza tal-enerġija mat-teknoloġiji u programmi ta' reazzjoni għad-
domanda se ttejjeb il-konsum tal-enerġija tal-binjiet fil-kuntest tar-rekwiżiti u fl-effiċjenza 
ġenerali ta' grilja (jiġifieri matul l-iktar ħinijiet tal-ikbar domanda).

Emenda 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bla 
ħsara għar-rekwiżiti relatati maż-żamma 
tal-affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, 
fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux 
diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni fit-territorju 
tagħhom:

Bla ħsara għall-Artikolu 16(2) tad-
Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli 
fejn tingħata l-ikbar prijorità lill-elettriku 
prodott minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli fir-rigward tal-aċċess għall-
grilja u r-rilaxx fiha , l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, bla ħsara għar-
rekwiżiti relatati maż-żamma tal-
affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, fuq 
il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux 
diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni fit-territorju 
tagħhom:

Or. en

Emenda 1365
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bla Bla ħsara għall-Artikolu 16(2) tad-
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ħsara għar-rekwiżiti relatati maż-żamma 
tal-affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, 
fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux 
diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni fit-territorju 
tagħhom:

Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli 
fejn tingħata l-ikbar prijorità lill-elettriku 
prodott minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli fir-rigward tal-aċċess għall-
grilja u r-rilaxx fiha, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, bla ħsara għar-
rekwiżiti relatati maż-żamma tal-
affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, fuq 
il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux 
diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni fit-territorju 
tagħhom:

Or. en

Emenda 1366
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bla 
ħsara għar-rekwiżiti relatati maż-żamma 
tal-affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, 
fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux 
diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni fit-territorju 
tagħhom:

Bla ħsara għall-Artikolu 16(2) tad-
Direttiva 2009/28/KE fejn tingħata l-ikbar 
prijorità lill-elettriku prodott minn sorsi 
tal-enerġija rinnovabbli fir-rigward tal-
aċċess għall-grilja u r-rilaxx fiha, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li, bla ħsara 
għar-rekwiżiti relatati maż-żamma tal-
affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, fuq 
il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux 
diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni fit-territorju 
tagħhom:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva mgħandhiex tinterferixxi mal-inċentivi għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
maqbula bħala parti mid-Direttiva 2009/28/KE.

Emenda 1367
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bla 
ħsara għar-rekwiżiti relatati maż-żamma 
tal-affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, 
fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux 
diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni fit-territorju 
tagħhom:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bla 
ħsara għar-rekwiżiti relatati maż-żamma 
tal-affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, il-
kosteffikaċja u fuq il-bażi ta’ kriterji 
trasparenti u mhux diskriminatorji ddefiniti 
mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fit-
territorju tagħhom:

Or. en

Emenda 1368
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bla 
ħsara għar-rekwiżiti relatati maż-żamma 
tal-affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, 
fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux 
diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni fit-territorju 
tagħhom:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bla 
ħsara għar-rekwiżiti relatati maż-żamma 
tal-affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, 
fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux 
diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali tal-enerġija, l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fit-
territorju tagħhom:

Or. en
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Emenda 1369
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jiggarantixxu t-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja;

a) jiggarantixxu t-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja fuq 
elettriku iġġenerat minn fjuwils fossili 
inqas effiċjenti, sakemm jippermetti t-
tħaddim tas-sistema nazzjonali tal-
elettriku;

Or. en

Emenda 1370
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu aċċess prijoritarju jew 
iggarantit għall-grilja tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja;

b) jipprovdu aċċess prijoritarju jew 
iggarantit għall-grilja tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja fejn l-
elettriku prodott ikun ġej minn faċilità ta' 
koġenerazzjoni mħaddma minn sors tal-
enerġija rinnovabbli u/jew ir-rekwiżit tat-
tisħin ikun mill-inqas daqs it-tisħin 
prodott minn din il-faċilità;

Or. fr

Emenda 1371
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu aċċess prijoritarju jew 
iggarantit għall-grilja tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja;

b) jipprovdu aċċess prijoritarju jew 
iggarantit għall-grilja tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja fuq 
elettriku iġġenerat minn fjuwils fossili 
inqas effiċjenti, sakemm jippermetti t-
tħaddim tas-sistema nazzjonali tal-
elettriku;

Or. en

Emenda 1372
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu aċċess prijoritarju jew 
iggarantit għall-grilja tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja;

b) jipprovdu aċċess prijoritarju jew 
iggarantit għall-grilja tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, anke 
qabel l-elettriku minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk l-elettriku u l-ġenerazzjoni tat-tisħin jiġu akkoppjati fil-koġenerazzjoni, il-produzzjoni 
tat-tisħin taqa' wkoll, kieku tingħata l-prijorità lill-input tal-elettriku mis-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli. Għal raġunijiet prattiċi, għalhekk, il-koġenerazzjoni għandha tingħata prijorità 
b'mod ġenerali anke fuq is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

Emenda 1373
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu aċċess prijoritarju jew
iggarantit għall-grilja tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja;

b) jipprovdu aċċess iggarantit għall-grilja 
tal-elettriku minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess jew ir-rilaxx prijoritarju għas-CHP ma jaħdimx fi swieq tal-elettriku miftuħa, li se 
jinxterdu madwar l-Ewropa.  Ir-rilaxx prijoritarju jgħawweġ il-kompetizzjoni fis-suq tal-
elettriku, u dan mhuwiex aċċettabbli. Mill-banda l-oħra, l-aċċess iggarantit huwa soluzzjoni 
ċara u tajba peress li hu konsistenti mad-Direttiva RES.

Emenda 1374
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu aċċess prijoritarju jew
iggarantit għall-grilja tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja;

b) jipprovdu aċċess iggarantit għall-grilja 
tal-elettriku minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja;

Or. en

Emenda 1375
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu aċċess prijoritarju jew
iggarantit għall-grilja tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja;

b) jipprovdu aċċess iggarantit għall-grilja 
tal-elettriku minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja;

Or. en
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Emenda 1376
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu aċċess prijoritarju jew
iggarantit għall-grilja tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja;

b) jipprovdu aċċess iggarantit għall-grilja 
tal-elettriku minn koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'suq tal-elettriku miftuħ, ir-rilaxx tal-elettriku huwa bbażat fuq l-ispiża tal-produzzjoni. 
Mhemmx possibilità li jingħata aċċess jew rilaxx prijoritarju lil xi protagonista. Fl-Ewropa, 
is-swieq tal-elettriku dejjem qed jinfetħu iktar għall-kompetizzjoni fis-snin li ġejjin, u dan l-
iżvilupp m'għandux jitwaqqaf. Ir-rilaxx prijoritarju jgħawweġ il-kompetizzjoni fis-suq tal-
elettriku. Mill-banda l-oħra, l-aċċess iggarantit huwa soluzzjoni ċara u tajba peress li 
konsistenti mad-Direttiva RES.

Emenda 1377
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni 
jipprovdu rilaxx prijoritarju tal-elettriku 
minn koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

imħassar

Or. en

Emenda 1378
Giles Chichester
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni 
jipprovdu rilaxx prijoritarju tal-elettriku 
minn koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

imħassar

Or. en

Emenda 1379
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni 
jipprovdu rilaxx prijoritarju tal-elettriku 
minn koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

imħassar

Or. en

Emenda 1380
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni 
jipprovdu rilaxx prijoritarju tal-elettriku 
minn koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

imħassar

Or. en
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Emenda 1381
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni 
jipprovdu rilaxx prijoritarju tal-elettriku 
minn koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

imħassar

Or. en

Emenda 1382
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jipprovdu 
rilaxx prijoritarju tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jipprovdu 
rilaxx prijoritarju tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja fejn l-
elettriku prodott ikun ġej minn faċilità ta' 
koġenerazzjoni mħaddma minn sors tal-
enerġija rinnovabbli u/jew ir-rekwiżit tat-
tisħin ikun mill-inqas daqs it-tisħin 
prodott minn din il-faċilità.

Or. fr

Emenda 1383
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l- c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l-
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installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jipprovdu 
rilaxx prijoritarju tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni għandu 
jingħata appoġġ lill-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja bi qbil 
mas-suq intern tal-elettriku, b'tgħawiġ 
minimu tas-suq u impatti negattivi minimi 
fuq il-promozzjoni tal-elettriku minn sorsi 
tal-elettriku rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-CHP għandu jingħata appoġġ. Iżda l-argumenti tas-sigurtà tal-enerġija, il-ħolqien tal-
impjiegi, it-tkabbir u t-taffija tat-tibdil fil-klima għall-appoġġ ta' CHP rinnovabbli huma iktar 
qawwija mill-appoġġ tal-fjuwils fossili tas-CHP. Id-Direttiva għandha tistabbilixxi appoġġ 
għas-CHPs kollha mingħajr ma tipprovdi għal rilaxx prijoritarju askapitu tas-swieq tal-
elettriku li jaħdmu sew u inċentivi għas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli. Rilaxx prijoritarju 
għas-CHP rinnovabbli diġà huwa previst fid-Direttiva 2009/28/KE.

Emenda 1384
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jipprovdu 
rilaxx prijoritarju tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jipprovdu 
rilaxx prijoritarju tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja fuq 
elettriku ġġenerat minn fjuwils fossili 
inqas effiċjenti, sakemm jippermetti t-
tħaddim tas-sistema nazzjonali tal-
elettriku.

Or. en

Emenda 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jipprovdu 
rilaxx prijoritarju tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja.

c) meta jirrilaxxaw l-elettriku, l-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jipprovdu 
rilaxx prijoritarju tal-elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja
sakemm jippermetti t-tħaddim sikur u 
affidabbli tas-sistema nazzjonali tal-
elettriku.

Or. en

Emenda 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tal-
grilja tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tal-
grilja tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni. Għall-unitajiet ta' 
mikrokoġenerazzjoni installati minn 
ċittadini individwali, l-awtoritajiet 
relevanti għandhom jikkunsidraw il-
possibilità li jissostitwixxu l-
awtorizzazzjonijiet b'sempliċi notifiki lill-
korp kompetenti. L-Istati Membri li 
jipprovdu aċċess prijoritarju għall-
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif 
ukoll għall-elettriku prodott minn sorsi 
tal-enerġija rinnovabbli għandhom 
jintroduċu regoli nazzjonali biex jiżguraw 
l-istabilità tas-sistema tal-enerġija.

Or. en
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Emenda 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tal-
grilja tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw, 
b’mod partikolari, il-konnessjoni mas-
sistema tal-grilja tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni. L-Istati Membri 
b'mod partikolari għandhom iħeġġu lill-
operaturi tan-netwerk biex jadottaw 
proċess "installa u informa" għall-
installazzjoni ta' unitajiet ta' 
mikroġenerazzjoni biex jissemplifikaw u 
jqassru l-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
għal ċittadini u installaturi individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija ta' piż amministrattiv mhux neċessarju u t-tħaffif tal-proċess ta' awtorizzazzjoni 
għall-installazzjoni ta' CHP mikro se jrawmu l-iżvilupp u l-użu ta' din it-teknoloġija 
importanti.

Emenda 1388
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tal-
grilja tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tal-
grilja tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni. Għal unitajiet ta' 
mikroġenerazzjoni installati minn 
ċittadini individwali, l-awtoritajiet 
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rilevanti għandhom jintroduċu proċess 
sempliċi ta' notifika xierqa għall-korp 
kompetenti.

Or. en

Emenda 1389
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tal-
grilja tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tal-
grilja tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni. Għal unitajiet ta' 
mikroġenerazzjoni installati minn 
ċittadini individwali, l-awtoritajiet 
rilevanti għandhom jintroduċu proċess 
sempliċi ta' notifika xierqa għall-korp 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla proposta għandha l-għan li tneħħi proċess amministrattiv bla bżonn għal CHP 
mikro installati f'postijiet individwali u li trawwem l-iżvilupp ta' din it-teknoloġija.

Emenda 1390
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tal-
grilja tal-elettriku prodott minn 

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tal-
grilja tal-elettriku prodott minn 
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koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni.

koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni. Għal unitajiet ta' 
mikroġenerazzjoni installati minn 
ċittadini individwali, l-awtoritajiet 
rilevanti għandhom jintroduċu proċess 
sempliċi ta' notifika xierqa għall-korp 
kompetenti.

Or. en

Emenda 1391
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tal-
grilja tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu jiffaċilitaw, b’mod 
partikolari, il-konnessjoni mas-sistema tal-
grilja tal-elettriku prodott minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja minn 
unitajiet ta’ koġenerazzjoni ta’ skala żgħira 
u ta’ mikroġenerazzjoni. Għall-unitajiet 
mikroġenerati installati f'binjiet 
individwali, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jintroduċu proċedura ta' 
notifika sempliċi.

Or. en

Emenda 1392
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
prijorità lil unitajiet kbar ta' effiċjenza 
kbira f'żoni urbani.
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Or. de

Emenda 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja jistgħu 
joffru servizzi ta’ bbilanċjar u servizzi 
operattivi oħrajn fuq il-livell tal-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jew tal-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fejn 
dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim tal-installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. L-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
għandhom jiżguraw li tali servizzi jkunu 
parti minn proċess tat-tfigħ tal-offerti għas-
servizzi li jkun trasparenti u miftuħ għal 
skrutinju.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li, meta dan ikun 
konsistentimal-mod  kif titħaddem l-
installazzjoni ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja, l-operaturi tal-
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja u l-
aggregaturi tar-reazzjoni għad-domanda 
jistgħu joffru servizzi ta’ bbilanċjar u 
servizzi operattivi oħrajn fuq il-livell tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni jew 
tal-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni. 
L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
għandhom jiżguraw li tali servizzi jkunu 
parti minn proċess tat-tfigħ tal-offerti għas-
servizzi li jkun trasparenti u miftuħ għal 
skrutinju.

Or. en

Emenda 1394
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja jistgħu 
joffru servizzi ta’ bbilanċjar u servizzi 
operattivi oħrajn fuq il-livell tal-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jew tal-

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u l-
aggregaturi tal-programmi ta' 
modulazzjoni tal-konsum tal-enerġija 
jistgħu joffru servizzi ta’ bbilanċjar u 
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operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fejn 
dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim tal-installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. L-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
għandhom jiżguraw li tali servizzi jkunu 
parti minn proċess tat-tfigħ tal-offerti għas-
servizzi li jkun trasparenti u miftuħ għal 
skrutinju.

servizzi operattivi oħrajn fuq il-livell tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni jew 
tal-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
fejn dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim tal-installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. L-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
għandhom jiżguraw li tali servizzi jkunu 
parti minn proċess tat-tfigħ tal-offerti għas-
servizzi li jkun trasparenti u miftuħ għal 
skrutinju.

Or. fr

Emenda 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja jistgħu 
joffru servizzi ta’ bbilanċjar u servizzi 
operattivi oħrajn fuq il-livell tal-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jew tal-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fejn 
dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim tal-installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. L-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
għandhom jiżguraw li tali servizzi jkunu 
parti minn proċess tat-tfigħ tal-offerti għas-
servizzi li jkun trasparenti u miftuħ għal 
skrutinju.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u l-
aggregaturi tar-reazzjoni għad-domanda 
jistgħu joffru servizzi ta’ bbilanċjar u 
servizzi operattivi oħrajn fuq il-livell tal-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni jew 
tal-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
fejn dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim tal-installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. L-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
għandhom jiżguraw li tali servizzi jkunu 
parti minn proċess tat-tfigħ tal-offerti għas-
servizzi li jkun trasparenti u miftuħ għal 
skrutinju.

Or. en
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Emenda 1396
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja jistgħu 
joffru servizzi ta’ bbilanċjar u servizzi 
operattivi oħrajn fuq il-livell tal-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jew tal-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fejn 
dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim tal-installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. L-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
għandhom jiżguraw li tali servizzi jkunu 
parti minn proċess tat-tfigħ tal-offerti għas-
servizzi li jkun trasparenti u miftuħ għal 
skrutinju.

L-Istati Membri jistgħu jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja jistgħu 
joffru servizzi ta’ bbilanċjar u servizzi 
operattivi oħrajn fuq il-livell tal-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jew tal-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fejn 
dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim u mal-fattibilità ekonomika u 
teknika tal-installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. L-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
għandhom jiżguraw li tali servizzi jkunu 
parti minn proċess tat-tfigħ tal-offerti għas-
servizzi li jkun trasparenti u miftuħ għal 
skrutinju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull tip ta' operazzjonijiet addizzjonali għandu jitqies ukoll taħt ir-restrizzjonijiet ekonomiċi.

Emenda 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja jistgħu 
joffru servizzi ta’ bbilanċjar u servizzi 
operattivi oħrajn fuq il-livell tal-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jew tal-

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja jistgħu 
joffru servizzi ta’ bbilanċjar u servizzi 
operattivi oħrajn fuq il-livell tal-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jew tal-
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operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fejn 
dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim tal-installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. L-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
għandhom jiżguraw li tali servizzi jkunu 
parti minn proċess tat-tfigħ tal-offerti għas-
servizzi li jkun trasparenti u miftuħ għal 
skrutinju.

operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fejn 
dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim u mal-fattibilità ekonomika tal-
installazzjoni ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja. L-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni u l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni għandhom jiżguraw li tali 
servizzi jkunu parti minn proċess tat-tfigħ 
tal-offerti għas-servizzi li jkun trasparenti u 
miftuħ għal skrutinju.

Or. en

Emenda 1398
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja jistgħu 
joffru servizzi ta’ bbilanċjar u servizzi 
operattivi oħrajn fuq il-livell tal-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jew tal-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fejn 
dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim tal-installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. L-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
għandhom jiżguraw li tali servizzi jkunu 
parti minn proċess tat-tfigħ tal-offerti għas-
servizzi li jkun trasparenti u miftuħ għal 
skrutinju.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja jistgħu 
joffru servizzi ta’ bbilanċjar u servizzi 
operattivi oħrajn fuq il-livell tal-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jew tal-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fejn 
dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim u l-fattibilità ekonomika tal-
installazzjoni ta’ koġenerazzjoni 
b’effiċjenza għolja. L-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni u l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni għandhom jiżguraw li tali 
servizzi jkunu parti minn proċess tat-tfigħ 
tal-offerti għas-servizzi li jkun trasparenti u 
miftuħ għal skrutinju.

Or. en

Emenda 1399
Ioan Enciu
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja jistgħu 
joffru servizzi ta’ bbilanċjar u servizzi 
operattivi oħrajn fuq il-livell tal-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jew tal-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fejn 
dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim tal-installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. L-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
għandhom jiżguraw li tali servizzi jkunu 
parti minn proċess tat-tfigħ tal-offerti għas-
servizzi li jkun trasparenti u miftuħ għal 
skrutinju.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
xierqa sabiex jiżguraw li l-operaturi ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja jistgħu 
joffru servizzi ta’ bbilanċjar u servizzi 
operattivi oħrajn fuq il-livell tal-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jew tal-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni fejn 
dan ikun konsistenti mal-modalità ta’ 
tħaddim tal-installazzjoni ta’ 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. L-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
għandhom jiżguraw li tali servizzi jkunu 
parti minn proċess tat-tfigħ tal-offerti għas-
servizzi li jkun trasparenti, mhux 
diskriminatorju u miftuħ għal skrutinju.

Or. ro

Emenda 1400
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikunu xierqa, l-Istati Membri jistgħu 
jeżiġu li l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jinkoraġġixxu li l-
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
titqiegħed f’post qrib iż-żoni ta’ domanda 
billi jnaqqsu t-tariffi tal-konnessjoni u tal-
użu tas-sistema.

imħassar

Or. en
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Emenda 1401
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikunu xierqa, l-Istati Membri jistgħu 
jeżiġu li l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jinkoraġġixxu li l-
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
titqiegħed f’post qrib iż-żoni ta’ domanda 
billi jnaqqsu t-tariffi tal-konnessjoni u tal-
użu tas-sistema.

imħassar

Or. en

Emenda 1402
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikunu xierqa, l-Istati Membri jistgħu 
jeżiġu li l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jinkoraġġixxu li l-
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
titqiegħed f’post qrib iż-żoni ta’ domanda 
billi jnaqqsu t-tariffi tal-konnessjoni u tal-
użu tas-sistema.

Fejn ikunu xierqa, l-Istati Membri jistgħu 
jeżiġu li l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jinkoraġġixxu li l-
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja 
titqiegħed f’post qrib iż-żoni ta’ domanda 
għat-tisħin billi jnaqqsu t-tariffi tal-
konnessjoni u tal-użu tas-sistema.

Or. en

Emenda 1403
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-
produtturi ta’ elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja li 
jixtiequ jkunu konnessi mal-grilja 
joħorġu sejħa għall-offerti għax-xogħol 
tal-konnessjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 1404
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-
produtturi ta’ elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja li 
jixtiequ jkunu konnessi mal-grilja joħorġu 
sejħa għall-offerti għax-xogħol tal-
konnessjoni.

7. L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-
produtturi ta’ elettriku minn 
koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja li 
jixtiequ jkunu konnessi mal-grilja joħorġu 
sejħa għall-offerti għax-xogħol tal-
konnessjoni. L-istandards tekniċi u ta' 
sigurtà stabbiliti mill-operaturi tan-
netwerk għandhom ikunu inklużi meta 
jsir dan.

Or. de

Emenda 1405
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Fil-kuntest tal-pjanijiet ta' azzjoni 
nazzjonali futuri dwar l-użu ta' grilji 
intelliġenti, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw fid-dettall kif il-programmi ta' 
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modulazzjoni tal-konsum tal-enerġija 
jistgħu jiġu integrati fis-swieq tal-
enerġija, partikolarment fil-livell lokali u 
reġjonali, u jagħtu dettalji dwar l-użu ta' 
teknoloġiji li jiffaċilitaw il-konnessjoni ta' 
binjiet u ta' siti industrijali man-netwerk 
tal-enerġija.

Or. fr

Emenda 1406
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7 a. Bħala parti mill-pjan ta' azzjoni 
nazzjonali futur b'miri għall-
implimentazzjoni tal-Grilji Intelliġenti, l-
Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
informazzjoni dwar kif ir-riżorsi tad-
domanda jistgħu jiġu integrati fis-swieq 
reġjonali tal-elettriku u jinkludu dettalji 
dwar l-użu ta' teknoloġiji li jiffaċilitaw il-
konnessjoni tar-riżorsi fuq in-naħa tad-
domanda fil-grilja tal-enerġija fl-utenti 
aħħarija.

Or. en

Emenda 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
kompetenza teknika, ta’ oġġettività u ta’ 
affidabbiltà, l-Istati Membri għandhom 

1. Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
kompetenza teknika, ta’ oġġettività u ta’ 
affidabbiltà, l-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw li, sal-1 ta’ Jannar 2014, l-iskemi 
ta’ ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ 
kwalifiki ekwivalenti jkunu disponibbli 
għall-fornituri ta’ servizzi tal-enerġija, 
għall-awditi tal-enerġija u għall-miżuri 
għal titjib tal-effiċjenza enerġetika, inkluż 
għall-installaturi tal-elementi tal-bini kif 
ġew iddefiniti fl-Artikolu 2(9) tad-
Direttiva 2010/31/UE.

jiżguraw li, sal-1 ta’ Jannar 2014, l-iskemi 
ta’ kwalifiki jkunu disponibbli għall-
fornituri ta’ servizzi tal-enerġija, għall-
awditi tal-enerġija u għall-miżuri għal titjib 
tal-effiċjenza enerġetika, inkluż għall-
installaturi tal-elementi tal-bini kif ġew 
iddefiniti fl-Artikolu 2(9) tad-
Direttiva 2010/31/UE. L-Istati Membri 
għandhom jirrevedu sa liema punt l-
iskemi ta' taħriġ differenti u ta' taħriġ 
ulterjuri jkopru l-ħiliet meħtieġa.

Or. de

Emenda 1408
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
kompetenza teknika, ta’ oġġettività u ta’ 
affidabbiltà, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, sal-1 ta’ Jannar 2014, l-iskemi 
ta’ ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifiki 
ekwivalenti jkunu disponibbli għall-
fornituri ta’ servizzi tal-enerġija, għall-
awditi tal-enerġija u għall-miżuri għal titjib 
tal-effiċjenza enerġetika, inkluż għall-
installaturi tal-elementi tal-bini kif ġew 
iddefiniti fl-Artikolu 2(9) tad-
Direttiva 2010/31/UE.

1. Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
kompetenza teknika, ta’ oġġettività u ta’ 
affidabbiltà, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, sal-1 ta’ Jannar 2014, l-iskemi 
ta’ ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifiki 
ekwivalenti jkunu disponibbli għall-
fornituri ta’ servizzi tal-enerġija, għall-
awditi tal-enerġija u għall-miżuri għal titjib 
tal-effiċjenza enerġetika, inkluż għall-
installaturi tal-elementi tal-bini kif ġew 
iddefiniti fl-Artikolu 2(9) tad-
Direttiva 2010/31/UE. Id-dettalji ta' dawn 
l-iskemi ta' ċertifikazzjoni jew ta' kwalifiki 
jinsabu fl-Anness XIIIa.

Or. fr

Emenda 1409
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
kompetenza teknika, ta’ oġġettività u ta’ 
affidabbiltà, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, sal-1 ta’ Jannar 2014, l-iskemi 
ta’ ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifiki 
ekwivalenti jkunu disponibbli għall-
fornituri ta’ servizzi tal-enerġija, għall-
awditi tal-enerġija u għall-miżuri għal titjib 
tal-effiċjenza enerġetika, inkluż għall-
installaturi tal-elementi tal-bini kif ġew 
iddefiniti fl-Artikolu 2(9) tad-
Direttiva 2010/31/UE.

1. Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
kompetenza teknika, ta’ oġġettività u ta’ 
affidabbiltà, l-Istati Membri, meta jqisu li 
jkun meħtieġ, għandhom jiżguraw li, sal-
1 ta’ Jannar 2014, l-iskemi ta’ 
ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifiki 
ekwivalenti jkunu disponibbli għall-
fornituri ta’ servizzi tal-enerġija, għall-
awditi tal-enerġija u għall-miżuri għal titjib 
tal-effiċjenza enerġetika, inkluż għall-
installaturi tal-elementi tal-bini kif ġew 
iddefiniti fl-Artikolu 2(9) tad-
Direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emenda 1410
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
kompetenza teknika, ta’ oġġettività u ta’ 
affidabbiltà, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, sal-1 ta’ Jannar 2014, l-iskemi 
ta’ ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifiki 
ekwivalenti jkunu disponibbli għall-
fornituri ta’ servizzi tal-enerġija, għall-
awditi tal-enerġija u għall-miżuri għal titjib 
tal-effiċjenza enerġetika, inkluż għall-
installaturi tal-elementi tal-bini kif ġew 
iddefiniti fl-Artikolu 2(9) tad-
Direttiva 2010/31/UE.

1. Sabiex jintlaħaq livell għoli ta’ 
kompetenza teknika, ta’ oġġettività, l-
effiċjenza u ta’ affidabbiltà, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li, sal-1 ta’ 
Jannar 2014, l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni 
jew l-iskemi ta’ kwalifiki ekwivalenti 
jkunu disponibbli għall-fornituri ta’ 
servizzi tal-enerġija, għall-awditi tal-
enerġija u għall-miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika, inkluż għall-
installaturi tal-elementi tal-bini kif ġew 
iddefiniti fl-Artikolu 2(9) tad-
Direttiva 2010/31/UE.

Or. ro
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Emenda 1411
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk tiġi introdotta skema ġdida, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li tkun 
konsistenti mal-iskemi u l-prattiki 
implimentati diġà fil-livell nazzjonali, 
b'kooperazzjoni mal-protagonisti 
kkonċernati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta titqies il-kumplessità tal-iskemi ta' ċertifikazzjoni tal-intrapriżi ż-żgħar, skemi ġodda 
taħt l-ebda ċirkostanza mgħandhom jiġu introdotti askapitu tal-iskemi eżistenti ta' kwalifiki 
professjonali li jiggarantixxu l-kompetenza tal-professjonisti. 

Emenda 1412
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli pubblikament l-iskemi ta’ 
ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifiki 
ekwivalenti msemmija fil-paragrafu 1 u 
għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
Kummissjoni dwar il-paraguni bejn l-
iskemi u r-rikonoxximent tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli pubblikament l-iskemi ta’ 
ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifiki 
ekwivalenti msemmija fil-paragrafu 1 u 
għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
Kummissjoni dwar il-paraguni bejn l-
iskemi u r-rikonoxximent tagħhom, bi qbil 
mad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-
Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali 
għal professjonisti regolati.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Meta titqies il-kumplessità tal-iskemi ta' ċertifikazzjoni tal-intrapriżi ż-żgħar, skemi ġodda 
taħt l-ebda ċirkostanza mgħandhom jiġu introdotti askapitu tal-iskemi eżistenti ta' kwalifiki 
professjonali li jiggarantixxu l-kompetenza tal-professjonisti. 

Emenda 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli pubblikament l-iskemi ta’ 
ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifiki 
ekwivalenti msemmija fil-paragrafu 1 u 
għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
Kummissjoni dwar il-paraguni bejn l-
iskemi u r-rikonoxximent tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli pubblikament l-iskemi ta’ 
kwalifiki msemmija fil-paragrafu 1 u 
għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
Kummissjoni dwar il-paraguni bejn l-
iskemi u r-rikonoxximent tagħhom, 
mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 
2005/36/KE.

Or. de

Emenda 1414
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli pubblikament l-iskemi ta’ 
ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifiki 
ekwivalenti msemmija fil-paragrafu 1 u 
għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
Kummissjoni dwar il-paraguni bejn l-
iskemi u r-rikonoxximent tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli pubblikament l-iskemi ta’ 
ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifiki 
ekwivalenti msemmija fil-paragrafu 1 u
għandhom jirrikonoxxu l-iskemi ta' 
xulxin.

Or. en
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Emenda 1415
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B'mod alternattiv, l-Istati Membri li 
diġà għandhom listi ta' fornituri ta’ 
servizzi tal-enerġija, miżuri għall-verifiki 
tal-enerġija u għall-miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika jistgħu jagħmlu użu 
minn dawn il-listi, filwaqt li jiżguraw li l-
inklużjoni tal-fornituri fil-listi tkun biss 
possibbli b'ċerti kwalifiki u taħt ċerti 
kundizzjonijiet, sabiex jiġi garantit livell 
għoli ta’ kompetenza teknika, ta’ 
oġġettività u ta’ affidabbiltà.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bosta Stati Membri diġà għandhom listi ta' fornituri ta’ servizzi tal-enerġija, miżuri għall-
verifiki tal-enerġija u għall-miżuri għal titjib tal-effiċjenza enerġetika. Ikun piż burokratiku 
addizzjonali li jiġu introdotti skemi ġodda ta' ċertifikazzjoni f'dawn l-Istati Membri minflok 
ma jsir użu mill-iskemi eżistenti.

Emenda 1416
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Skemi ta' ċertifikazzjoni eżistenti jew 
skemi ta' kwalifiki ekwivalenti għall-
fornituri ta’ servizzi tal-enerġija, għall-
verifiki tal-enerġija u għall-miżuri għal 
titjib tal-effiċjenza enerġetika li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti dwar l-ilħuq ta' 
livell għoli ta’ kompetenza teknika, ta’ 
oġġettività u ta’ affidabbiltà għndhom 
jiġu rikonoxxuti bħala tali.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Bosta kumpaniji jagħmlu użu minn skemi ta' ċertifikazzjoni jew skemi ta' kwalifiki ekwivalenti 
biex jissorveljaw il-konsum tal-enerġija. Il-kumpanija individwali għandha tkun tista' 
tiddeċiedi dwar liema skema tuża sabiex tadatta għaċ-ċirkostanzi u r-rekwiżiti speċifiċi 
tagħha. L-objettiv għandu jkun li jiġi evitat l-irduppjar u li jiġu integrati l-obbligi ta' 
rappurtaġġ.

Emenda 1417
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni, sensibilizzazzjoni u taħriġ
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-informazzjoni dwar il-mekkaniżmi għall-
effiċjenza enerġetika disponibbli u l-oqfsa 
finanzjarji u ġuridiċi tkun trasparenti u 
mxerrda b'mod wiesa' u attiv lill-
parteċipanti kollha rilevanti tas-suq, 
inklużi l-konsumaturi, il-bennejja, il-
periti, l-inġiniera, l-awdituri ambjentali u 
lil min jinstalla elementi ta' kostruzzjoni 
kif definit fid-Direttiva 2010/31/UE. 
Għandhom jiżguraw li l-banek u l-
istituzzjonijiet finanzjarji l-oħra jkunu 
infurmati bil-possibilitajiet li 
jipparteċipaw fil-finanzjament ta' miżuri 
ta' titjib tal-effiċjenza enerġetika.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu kundizzjonijiet u inċentivi 
xierqa għall-operaturi tas-suq sabiex 
jipprovdu informazzjoni u pariri adegwati 
u mmirati lill-konsumaturi tal-enerġija 
dwar l-effiċjenza enerġetika.
3. L-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tal-
partijiet interessati, inklużi l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali, għandhom jiżviluppaw 
informazzjoni xierqa u programmi ta' 
sensibilizzazzjoni u ta’ taħriġ, sabiex iċ-
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ċittadini jiġu infurmati dwar il-benefiċċji 
u l-prattiċitajiet tat-teħid ta' miżuri ta' 
titjib tal-effiċjenza enerġetika.
4. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun 
hemm skambju u tixrid wiesa' tal-
informazzjoni dwar l-aħjar prattiki ta’ kif 
tiġi ffrankata l-enerġija.

Or. en

Emenda 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni u taħriġ
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-informazzjoni dwar il-mekkaniżmi għall-
effiċjenza enerġetika disponibbli u l-oqfsa 
finanzjarji u ġuridiċi tkun trasparenti u 
mxerrda b'mod wiesa' u attiv lill-
parteċipanti kollha rilevanti tas-suq, 
inklużi l-konsumaturi, il-bennejja, il-
periti, l-inġiniera, l-awdituri ambjentali u 
lil min jinstalla elementi ta' kostruzzjoni 
kif definit fid-Direttiva 2010/31/UE. 
Għandhom jiżguraw li l-banek u l-
istituzzjonijiet finanzjarji l-oħra jkunu 
infurmati bil-possibilitajiet li 
jipparteċipaw, inkluż permezz tal-ħolqien 
ta' sħubijiet pubbliċi/privati, fil-
finanzjament ta' miżuri ta' titjib tal-
effiċjenza enerġetika.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu kundizzjonijiet u inċentivi 
xierqa għall-operaturi tas-suq sabiex 
jipprovdu informazzjoni u pariri adegwati 
u mmirati lill-konsumaturi tal-enerġija 
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dwar l-effiċjenza enerġetika.
3. L-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tal-
partijiet interessati, inklużi l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali, għandhom jiżviluppaw 
informazzjoni xierqa u programmi ta' 
sensibilizzazzjoni u ta’ taħriġ, sabiex iċ-
ċittadini jiġu infurmati dwar il-benefiċċji 
u l-prattiċitajiet tat-teħid ta' miżuri ta' 
titjib tal-effiċjenza enerġetika. 
4. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun 
hemm skambju u tixrid wiesa' tal-
informazzjoni dwar l-aħjar prattiki ta’ kif 
tiġi ffrankata l-enerġija.

Or. en

Emenda 1419
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni dwar il-mekkaniżmi għall-
effiċjenza enerġetika disponibbli u l-oqfsa 
finanzjarji u ġuridiċi tkun trasparenti u 
mxerrda b'mod wiesa' u attiv lill-
parteċipanti kollha rilevanti tas-suq, 
inklużi l-konsumaturi, il-bennejja, il-
periti, l-inġiniera, l-awdituri ambjentali u 
lil min jinstalla elementi ta' kostruzzjoni 
kif definit fid-Direttiva 2010/31/UE. 
Għandhom jiżguraw li l-banek u l-
istituzzjonijiet finanzjarji l-oħra jkunu 
infurmati bil-possibilitajiet li 
jipparteċipaw fil-finanzjament ta' miżuri 
ta' titjib tal-effiċjenza enerġetika.
1b. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu kundizzjonijiet u inċentivi 
xierqa għall-operaturi tas-suq sabiex 
jipprovdu informazzjoni u pariri adegwati 
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u mmirati lill-konsumaturi tal-enerġija 
dwar l-effiċjenza enerġetika.
1c. L-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni 
tal-partijiet interessati, inklużi l-
awtoritajiet lokali u reġjonali, għandhom 
jiżviluppaw informazzjoni xierqa u 
programmi ta' sensibilizzazzjoni u ta’ 
taħriġ, sabiex iċ-ċittadini jiġu infurmati 
dwar il-benefiċċji u l-prattiċitajiet tat-
teħid ta' miżuri ta' titjib tal-effiċjenza 
enerġetika.
1d. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
jkun hemm skambju u tixrid wiesa' tal-
informazzjoni dwar l-aħjar prattiki ta’ kif 
tiġi ffrankata l-enerġija.

Or. en

Emenda 1420
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jagħmlu pubblikament disponibbli, 
jikkontrollaw u jaġġornaw b’mod regolari 
lista ta’ fornituri ta’ servizzi tal-enerġija 
disponibbli u s-servizzi tal- enerġija li 
joffru;

a) jagħmlu pubblikament disponibbli, 
jikkontrollaw u jaġġornaw b’mod regolari 
lista ta’ kumpaniji ta’ servizzi tal-enerġija 
akkreditati disponibbli u s-servizzi tal-
enerġija li joffru;

Or. en

Emenda 1421
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jagħmlu pubblikament disponibbli, a) jagħmlu pubblikament disponibbli, 
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jikkontrollaw u jaġġornaw b’mod regolari 
lista ta’ fornituri ta’ servizzi tal-enerġija 
disponibbli u s-servizzi tal- enerġija li 
joffru;

jippromwovu, jikkontrollaw u jaġġornaw 
b’mod regolari lista ta’ fornituri ta’ servizzi 
tal-enerġija disponibbli u s-servizzi tal-
enerġija li joffru;

Or. ro

Emenda 1422
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) jiżguraw li meta dawn il-fornituri 
jissemmew fuq lista pubblika, il-fornituri 
jkollhom livelli ta' ħiliet, għarfien u taħriġ 
adegwati;

Or. en

Emenda 1423
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) ineħħu l-ostakli regolatorji u mhux 
regolatorji li jxekklu t-twettiq tal-
ikkuntrattar għall-prestazzjoni tal-
enerġija u mudelli oħra ta' finanzjament 
ma’ partijiet terzi għall-iffrankar tal-
enerġija;

Or. en

Emenda 1424
Fiona Hall
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu kuntratti mudell, għall-
kuntratti tal-prestazzjoni tal-enerġija fis-
settur pubbliku; Dawn għall-inqas 
għandhom jinkludu l-punti elenkati fl-
Anness XIII;

b) iħeġġu lill-awtoritajiet pubbliċi jużaw l-
ikkuntrattar ta' prestazzjoni tal-enerġija 
meta jkunu qed isiru rinnovazzjonijiet tal-
bini u jipprovdu kuntratti mudell, għall-
kuntratti tal-prestazzjoni tal-enerġija 
bbażati fuq analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja tar-
relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji, 
filwaqt li jħeġġu kuntratti fuq medda twila 
ta' żmien li jipprovdu żieda fit-tidil tal-
enerġija; Dawn għall-inqas għandhom 
jinkludu l-punti elenkati fl-Anness XIII;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi għandhom jitħeġġu jidħlu f'kuntratti fuq medda twila ta' żmien li 
jiffrankaw aktar enerġija, u jevitaw rinnovazzjonijiet mhux adegwati b'riżultati tajbin fuq 
medda qasira ta' żmien li jistgħu jirriżultaw f'effetti "lock-in".

Emenda 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu kuntratti mudell, għall-
kuntratti tal-prestazzjoni tal-enerġija fis-
settur pubbliku; Dawn għall-inqas 
għandhom jinkludu l-punti elenkati fl-
Anness XIII;

b) jipprovdu kuntratti mudell, għall-
kuntratti tal-prestazzjoni tal-enerġija fis-
settur pubbliku u privat fuq bażi tal-
ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja u tal-ispejjeż 
tas-servizzi, filwaqt li jħeġġu kuntratti 
għal żmien twil li jiggarantixxu iktar 
iffrankar ; Dawn għall-inqas għandhom 
jinkludu l-punti elenkati fl-Anness XIII;

Or. ro
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Emenda 1426
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu kuntratti mudell, għall-
kuntratti tal-prestazzjoni tal-enerġija fis-
settur pubbliku; Dawn għall-inqas 
għandhom jinkludu l-punti elenkati fl-
Anness XIII;

b) jipprovdu kuntratti mudell, għall-
kuntratti tal-prestazzjoni tal-enerġija fis-
settur pubbliku, fuq bażi tal-ispejjeż u l-
benefiċċji taċ-ċiklu tal-ħajja, filwaqt li 
jħeġġu kuntratti għal żmien twil li 
jiffrankaw aktar; Dawn għall-inqas 
għandhom jinkludu l-punti elenkati fl-
Anness XIII;

Or. en

Emenda 1427
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu kuntratti mudell, għall-
kuntratti tal-prestazzjoni tal-enerġija fis-
settur pubbliku; Dawn għall-inqas 
għandhom jinkludu l-punti elenkati fl-
Anness XIII;

b) jipprovdu kuntratti mudell, għall-
kuntratti tal-prestazzjoni tal-enerġija fis-
settur pubbliku, fuq bażi tal-ispejjeż u l-
benefiċċji taċ-ċiklu tal-ħajja, filwaqt li 
jħeġġu kuntratti għal żmien twil li li 
jiffrankaw aktar; Dawn għall-inqas 
għandhom jinkludu l-punti elenkati fl-
Anness XIII;

Or. en

Emenda 1428
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu kuntratti mudell, għall-
kuntratti tal-prestazzjoni tal-enerġija fis-
settur pubbliku; Dawn għall-inqas 
għandhom jinkludu l-punti elenkati fl-
Anness XIII;

b) jipprovdu kuntratti mudell, għall-
kuntratti tal-prestazzjoni tal-enerġija fis-
settur pubbliku, fuq bażi tal-ispejjeż u l-
benefiċċji taċ-ċiklu tal-ħajja, filwaqt li 
jħeġġu kuntratti għal żmien twil li  
jiffrankaw aktar; Dawn għall-inqas 
għandhom jinkludu l-punti elenkati fl-
Anness XIII;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ESCOs għandhom jitħeġġu jidħlu f'kuntratti fuq medda twila ta' żmien li jiffrankaw aktar, u 
jevitaw rinnovazzjonijiet mhux adegwati b'riżultati tajbin fuq medda qasira ta' żmien li ma 
jagħmlux użu minn potenzjal kbir biex tiffranka.

Emenda 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jipprovdu kuntratti mudell, għall-
kuntratti tal-prestazzjoni tal-enerġija fis-
settur pubbliku; Dawn għall-inqas 
għandhom jinkludu l-punti elenkati fl-
Anness XIII;

b) jipprovdu kuntratti mudell, għall-
kuntratti tal-prestazzjoni tal-enerġija fis-
settur pubbliku; Dawn għall-inqas 
għandhom jinkludu l-punti elenkati fl-
Anness XIII;

Or. de

Emenda 1430
Antonio Cancian

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) iħeġġu l-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet pubbliċi u l-operaturi, 
netwerks u l-pjattaformi teknoloġiċi 
indipendenti biex jintlaħaq bilanċ bejn il-
provvista u d-domanda fis-servizzi tal-
enerġija permezz tal-implimentazzjoni ta' 
programmi tal-effiċjenza u/jew l-adozzjoni 
ta' skemi ta' ġestjoni tal-enerġija; 

Or. it

Emenda 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) jiżguraw li l-awtoritajiet pubbliċi 
jqisu l-użu ta' servizzi tal-enerġija, inkluż 
l-ikkuntrattar tal-prestazzjoni tal-
enerġija;

Or. en

Emenda 1432
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ tikketti ta’ 
kwalità volontarji;

d) jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ tikketti ta’ 
kwalità;

Or. en
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Emenda 1433
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) ixerrdu informazzjoni dwar strumenti 
finanzjarji, inċentivi, għotjiet u self sabiex 
jingħata appoġġ lill-proġetti tas-servizzi 
tal-enerġija.

e) irawmu d-disponibilità ta' strumenti 
finanzjarji, inċentivi, għotjiet u self sabiex 
jingħata appoġġ lill-proġetti tas-servizzi 
tal-enerġija u jxerrdu informazzjoni ċara 
u faċilment aċċessibbli dwar dawn l-
iskemi.

Or. en

Emenda 1434
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e a) Jappoġġaw intermedjarji, netwerks u 
pjattaformi tas-suq indipendenti li 
joperaw programmi biex jistimulaw l-
iżvilupp tas-suq fuq in-naħa tad-domanda 
għas-servizzi tal-effiċjenza tal-enerġija kif 
ukoll fuq dik tal-provvista, u li joħolqu 
konnessjonijiet bejn id-domanda u l-
provvista ta' servizzi tal-effiċjenza tal-
enerġija.

Or. en

Emenda 1435
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e a) li jħeġġeġ l-appoġġ finanzjarju lis-
SMEs u lill-ESCOs li jimplimentaw 
investimenti fuq żmien twil fl-Effiċjenza 
tal-Enerġija f'isem is-SMEs, permezz ta': 
fondi Statali dedikati, garanziji ta' 
kreditu, self bi qligħ baxx, speċjalment 
maħsuba għall-effiċjenza tal-enerġija.

Or. en

Justification

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment

Emenda 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e a) li jħeġġeġ l-appoġġ finanzjarju lis-
SMEs u lill-ESCOs li jimplimentaw 
investimenti fuq żmien twil fl-Effiċjenza 
tal-Enerġija f'isem is-SMEs, permezz ta': 
fondi Statali dedikati, garanziji ta' 
kreditu, self bi qligħ baxx, speċjalment 
maħsuba għall-effiċjenza tal-enerġija.

Or. en

Emenda 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) li jistabbilixxi regoli vinkolanti sabiex 
ma jinqala' l-ebda tgħawiġ tal-
kompetizzjoni askapitu tal-intrapriżi żgħar 
fis-swieq emerġenti għas-servizzi tal-
enerġija;

Or. de

Emenda 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e a) li jħeġġeġ l-appoġġ finanzjarju lis-
SMEs li jappoġġaw investimenti fuq 
żmien twil fl-Effiċjenza tal-Enerġija.

Or. en

Emenda 1439
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) li jipprovdu l-għajnuna teknika 
meħtieġa, b'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet kummerċjali 
intermedjarji eżistenti.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Appoġġ individwali offrut permezz ta' azzjonijiet strutturati minn organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw intrapriżi żgħar huwa essenzjali sabiex jiffaċilita l-implimentazzjoni ta' 
politiki ta' effiċjenza tal-enerġija f'intrapriżi żgħar u mikro.

Emenda 1440
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) iħeġġu lill-awtoritajiet pubbliċi jużaw 
kuntratti ta' prestazzjoni tal-enerġija fi 
proġetti mmirati biex itejbu l-effiċjenza 
tal-enerġija.

Or. fr

Emenda 1441
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e a) jiżviluppaw mudelli ta' finanzjament 
innovattivi biex jippermettu lil SMEs
b'ħila u lis-sengħat li joffru kkuntrattar 
ta' prestazzjoni tal-enerġija;

Or. en

Emenda 1442
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e a) jippromwovu r-rwol tal-fornituri u 
tad-distributuri tal-enerġija fis-suq tas-
servizzi tal-enerġija.

Or. en

Emenda 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e a) jistabbilixxu grupp ta' ħidma 
magħmul minn rappreżentanti tas-27 Stat 
Membru u tal-Kummissjoni Ewropea, bl-
għan li jiġi faċilitat skambju tal-aħjar 
prattiki għall-promozzjoni tas-suq tas-
servizzi tal-enerġija;

Or. en

Emenda 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
taħriġ u l-ħolqien tal-impjiegi se jkunu 
għall-benefiċċju kemm tal-irġiel kif ukoll 
tan-nisa billi jiffukaw fuq tibdil fis-suq 
tax-xogħol segregat skont is-sess fi ħdan 
is-settur tal-enerġija.

Or. en



AM\883845MT.doc 93/110 PE475.983v01-00

MT

Emenda 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw strateġija nazzjonali biex 
jippromwovu u jippermettu użu effiċjenti 
ta' enerġija fid-dar.  Din l-istrateġija 
għandha tinkludi l-istabbiliment ta' punt 
wieħed ta' kuntatt għal pariri u fornituri 
akkreditati, skont l-Artikoli 13 u 14.  L-
Istati Membri jistgħu wkoll jagħmlu użu 
minn varjetà ta' għodda biex jippromwovu 
tibdil fl-imġiba b'mod konġunt, inkluż: 
inċentivi fiskali, aċċess għall-
finanzjamenti, allokazzjonijiet jew 
sussidji, provvista ta' informazzjoni,  
proġetti eżemplari, attivitajiet fuq il-post 
tax-xogħol, standards minimi għall-
prodotti u s-servizzi.
Dawn l-istrateġiji għandhom jinkludu 
programm li jinvolvi l-konsumaturi matul 
l-introduzzjoni tal-miters intelliġenti 
permezz tal-komunikazzjoni ta': bidliet 
kosteffikaċi u faċli biex jinkisbu fl-użu 
tal-enerġija u informazzjoni dwar miżuri 
favur l-effiċjenza tal-enerġija.
L-Istati Membri, fir-rapport imsemmi fl-
Artikolu 19(2), għandhom ukoll 
jirrappurtaw dwar il-progress ta' dawn l-
istrateġiji kull 3 snin.

Or. en

Emenda 1446
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jevalwaw u 
jieħdu miżuri xierqa sabiex ineħħu ostakli 
regolatorji u mhux regolatorji għall-
effiċjenza enerġetika, b’mod partikolari fir-
rigward ta’:

L-Istati Membri għandhom jevalwaw u 
jieħdu miżuri xierqa sabiex ineħħu ostakli 
regolatorji, amministrattivi u mhux 
regolatorji għall-effiċjenza enerġetika, 
b’mod partikolari fir-rigward ta’:

Or. ro

Emenda 1447
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-qsim tal-inċentivi bejn is-sid u l-kerrej 
ta’ bini jew fost is-sidien, sabiex ikun 
żgurat li dawn il-partijiet ma jiġux 
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti għal 
titjib tal-effiċjenza li kienu jagħmlu kieku 
ma kienx għall-fatt li ma jiksbux 
individwalment il-benefiċċji sħaħ jew 
minħabba n-nuqqas ta’ regoli għad-
diviżjoni tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
bejniethom;

a) il-qsim tal-inċentivi bejn is-sid u l-kerrej 
ta’ bini jew fost is-sidien, sabiex ikun 
żgurat li dawn il-partijiet ma jiġux 
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti għal 
titjib tal-effiċjenza dovut għall-fatt li ma 
jiksbux individwalment il-benefiċċji sħaħ 
jew minħabba n-nuqqas ta’ regoli għad-
diviżjoni tal-ispejjeż u tal-benefiċċji 
bejniethom;

Or. en

Emenda 1448
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) id-dispożizzjonijiet legali u regolatorji u 
l-prattiki amministrattivi fir-rigward tax-
xiri pubbliku u tal-ibbaġitjar u tal-
kontabbiltà annwali, sabiex ikun żgurat li l-

b) id-dispożizzjonijiet legali, fiskali u 
regolatorji u l-prattiki amministrattivi fir-
rigward tax-xiri pubbliku u tal-ibbaġitjar u 
tal-kontabbiltà annwali, sabiex ikun żgurat 
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korpi pubbliċi individwali ma jiġux 
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti għal 
titjib tal-effiċjenza.

li l-korpi pubbliċi individwali ma jiġux 
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti li 
jtejbu l-effiċjenza enerġetika u 
jimminimizzaw il-kostijiet mistennija taċ-
ċiklu tal-ħajja matul il-ħajja kollha tal-
bini jew tat-tagħmir.

Or. fr

Emenda 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) id-dispożizzjonijiet legali u regolatorji u 
l-prattiki amministrattivi fir-rigward tax-
xiri pubbliku u tal-ibbaġitjar u tal-
kontabbiltà annwali, sabiex ikun żgurat li l-
korpi pubbliċi individwali ma jiġux 
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti għal 
titjib tal-effiċjenza.

b) id-dispożizzjonijiet legali, regolatorji u 
fiskali u l-prattiki amministrattivi fir-
rigward tax-xiri pubbliku u tal-ibbaġitjar u 
tal-kontabbiltà annwali, sabiex ikun żgurat 
li l-korpi pubbliċi individwali ma jiġux
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti u 
milli jużaw kuntrattar ta' prestazzjoni tal-
enerġija u mekkaniżmi oħra ta' 
finanzjament ta' partijiet terzi fuq bażi 
kuntrattwali għal żmien twil.

Or. en

Emenda 1450
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) id-dispożizzjonijiet legali u regolatorji u 
l-prattiki amministrattivi fir-rigward tax-
xiri pubbliku u tal-ibbaġitjar u tal-
kontabbiltà annwali, sabiex ikun żgurat li l-
korpi pubbliċi individwali ma jiġux 
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti għal 

b) id-dispożizzjonijiet legali, regolatorji u
fiskali, maħsuba b'mod speċifiku għall-
iżvilupp tal-Effiċjenza tal-Enerġija, il-
prattiki amministrattivi fir-rigward tax-xiri 
pubbliku u regoli tal-ibbaġitjar u tal-
kontabbiltà annwali fir-rigward tal-
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titjib tal-effiċjenza. investiment privat u, sabiex ikun żgurat li 
l-korpi pubbliċi individwali ma jiġux 
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti għal 
titjib tal-effiċjenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konnessjoni mill-qrib ma' mekkaniżmi ta' appoġġ finanzjarju u fiskali meħtieġa biex 
jingħelbu l-ostakoli għall-effiċjenza tal-enerġija, għandha tiġi enfasizzata l-importanza li jkun 
hemm listi miftuħa u aġġornati ta' fornituri affidabbli tas-servizzi tal-enerġija, sabiex il-
klijent aħħari jitħeġġeġ jidħol f'kuntatt ma' sħab tekniċi u operattivi li jistgħu jiġu fdati bis-
sħiħ b'għanijiet għall-iffrankar tal-enerġija. L-informazzjoni preċiża u f'waqtha dwar l-
ESCOs, il-fornituri tas-servizzi tal-enerġija u l-miżuri li dawn jimplimentaw tikkostitwixxi
prijorità minn ta' fuq nett għall-klijenti aħħarija.

Emenda 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) id-dispożizzjonijiet legali u regolatorji u 
l-prattiki amministrattivi fir-rigward tax-
xiri pubbliku u tal-ibbaġitjar u tal-
kontabbiltà annwali, sabiex ikun żgurat li l-
korpi pubbliċi individwali ma jiġux 
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti għal 
titjib tal-effiċjenza.

b) id-dispożizzjonijiet legali, regolatorji u 
fiskali u l-prattiki amministrattivi fir-
rigward tax-xiri pubbliku u tal-ibbaġitjar u 
tal-kontabbiltà annwali, sabiex ikun żgurat 
li l-korpi pubbliċi individwali ma jiġux 
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti għal 
titjib tal-effiċjenza.

Or. fr

Emenda 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) id-dispożizzjonijiet legali u regolatorji u b) id-dispożizzjonijiet legali, regolatorji u 
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l-prattiki amministrattivi fir-rigward tax-
xiri pubbliku u tal-ibbaġitjar u tal-
kontabbiltà annwali, sabiex ikun żgurat li l-
korpi pubbliċi individwali ma jiġux 
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti għal 
titjib tal-effiċjenza.

fiskali u l-prattiki amministrattivi fir-
rigward tax-xiri pubbliku u tal-ibbaġitjar u 
tal-kontabbiltà annwali, sabiex ikun żgurat 
li l-korpi pubbliċi individwali ma jiġux 
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti għal 
titjib tal-effiċjenza.

Or. en

Emenda 1453
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) dispożizzjonijiet legali u regulatorji, 
ostakoli fiskali u prattiki amministrattivi, 
bi rbit mal-akkwist, l-installazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u l-konnessjoni man-
netwerk ta' ġeneraturi tal-enerġija fuq 
skala żgħira, bil-għan li jkun żgurat li l-
familji jew gruppi ta' familji ma jkunux 
skuraġġuti milli jużaw teknoloġiji mikro 
għall-ħolqien tal-enerġija.

Or. en

Emenda 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) dispożizzjonijiet legali u regulatorji, 
ostakoli fiskali u prattiki amministrattivi, 
bi rbit mal-akkwist, l-installazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u l-konnessjoni man-
netwerk ta' ġeneraturi tal-enerġija fuq 
skala żgħira, bil-għan li jkun żgurat li l-
familji jew gruppi ta' familji ma jkunux 



PE475.983v01-00 98/110 AM\883845MT.doc

MT

skuraġġuti milli jużaw teknoloġiji mikro 
għall-ħolqien tal-enerġija.

Or. en

Emenda 1455
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) dispożizzjonijiet legali u regulatorji li 
jirrestrinġu bla bżonn u b'mod 
sproporzjonat l-użu ta' strumenti 
finanzjarji maħsuba biex jippromwovu t-
tnaqqis fil-konsum tal-enerġija permezz 
ta' kuntratti ta' servizzi tal-enerġija jew 
miżuri oħra sabiex tittejjeb l-effiċjenza 
tal-enerġija, bħall-kuntratti tal-
prestazzjoni tal-enerġija.

Or. fr

Emenda 1456
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) wara rieżami fil-fond tal-progress fil-
qasam tal-effiċjenza tal-enerġija, il-
Kummissjoni tal-UE se tipproponi 
leġiżlazzjoni fl-2014 li tobbliga lill-Istati 
Membri jiżviluppaw miżuri nazzjonali 
għaż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija fl-
istokk tad-djar privati.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

88% tal-bini fl-UE huma privati. Meta jitqies il-potenzjal kbir ta' dan f'termini ta' żieda fl-
effiċjenza tal-enerġija, il-Kummissjoni tal-UE, permezz ta' leġiżlazzjoni vinkolanti, għandha 
tiżgura li l-pjanijiet u l-miżuri nazzjonali għaż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija jeżistu wkoll 
għall-istokk tad-djar privati.

Emenda 1457
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) li jirrikjedi li d-distributuri tal-
enerġija jirrevedu t-tariffi tagħhom biex 
jiżguraw li l-ispiża tal-unitajiet 
addizzjonali marġinali tal-konsum tal-
elettriku jew tal-gass tkun ogħla mill-
blokk inizjali ta' unitajiet ikkonsmati, 
sabiex il-konsumaturi jitħeġġu jkunu 
iktar effiċjenti u ma jikkonsmawx iktar 
milli jirrikjedu;

Or. en

Emenda 1458
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) jiġu involuti l-partijiet interessati, 
inklużi l-awtoritajiet lokali u reġjonali, fl-
iżvilupp ta' pjanijiet ta' komunikazzjoni 
nazzjonali biex jinformaw liċ-ċittadin 
dwar il-benefiċċji u l-aspetti prattiċi ta' 
miżuri għat-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija, 
inkluż permezz tal-introduzzjoni ta' miters 
intelliġenti.
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Or. en

Emenda 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) dispożizzjonijiet legali u regolatorji li 
jxekklu jew jirrestrinġu b'mod mhux 
meħtieġ u sproporzjonat lill-kumpaniji 
tal-enerġija milli joffru servizzi tal-
effiċjenza tal-enerġija jew milli jadottaw 
mudelli innovattivi ta' finanzjament ta' 
partijiet terzi biex jimplimentaw miżuri li 
jiffrankaw l-enerġija;

Or. en

Emenda 1460
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) dispożizzjonijiet legali u regolatorji li 
jxekklu jew jirrestrinġu l-possibilità li 
jingħaqdu gruppi ta' SMEs indipendenti li 
jkunu jistgħu jipprovdu strutturi 
kuntrattwali iktar kumplessi, bħall-
ikkuntrattar tal-prestazzjoni tal-enerġija.

Or. en

Emenda 1461
Patrizia Toia
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Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) dispożizzjonijiet legali u regolatorji li 
jxekklu jew jirrestrinġu l-possibilità li 
jingħaqdu gruppi jew konsorzji ta' SMEs 
indipendenti li jkunu jistgħu jipprovdu 
strutturi kuntrattwali iktar kumplessi, 
bħall-ikkuntrattar tal-prestazzjoni tal-
enerġija.

Or. en

Emenda 1462
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) il-limitazzjonijiet fuq il-kumpaniji tal-
enerġija sabiex ma jkunux jistgħu joffru 
servizzi tal-effiċjenza enerġetika, bl-għan 
li jiġu żgurati kundizzjonijiet indaqs fis-
suq;

Or. en

Emenda 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) twaqqif ta' skemi ta' eżenzjoni mill-
Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir għal 
investimenti fl-effiċjenza tal-enerġija 
magħmula minn awtoritajiet pubbliċi.
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Or. en

Emenda 1464
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) it-tħeġġiġ ta' miżuri li għandhom fil-
mira programmi għall-iffrankar jew 
programmi strutturati fuq żmien twil.

Or. en

Emenda 1465
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b b) ir-reviżjoni tal-applikazzjoni tal-VAT 
fuq il-konsum tal-enerġija fis-settur tad-
djar, sabiex jiġi evalwat jekk ir-rati 
varjabbli tal-VAT li togħla tġeġġiġx iktar 
effiċjenza u tnaqqasx il-konsum, 
mingħajr preġudizzju għall-faqar 
enerġetiku;

Or. en

Emenda 1466
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri sabiex jitneħħew l-ostakli 
jistgħu jinkludu l-għoti ta’ inċentivi, ir-
revoka jew l-emendi ta’ dispożizzjonijiet 
legali jew regolatorji, jew l-adozzjoni ta’ 
linji gwida u ta’ komunikazzjonijiet 
interpretattivi. Dawn il-miżuri jistgħu jiġu 
kkombinati mal-għoti ta’ edukazzjoni, 
taħriġ kif ukoll ma’ informazzjoni u 
assistenza teknika speċifiċi jdwar l-
effiċjenza enerġetika.

Dawn il-miżuri sabiex jitneħħew l-ostakli 
jistgħu jinkludu l-għoti ta’ inċentivi, l-
istabbiliment ta' fondi pubbliċi għall-
effiċjenza tal-enerġija, li għalihom il-
fornituri tas-servizzi kollha kkwalifikati 
għandu jkollhom aċċess preferenzjali, ir-
revoka jew l-emendi ta’ dispożizzjonijiet 
legali jew regolatorji, jew l-adozzjoni ta’ 
linji gwida u ta’ komunikazzjonijiet 
interpretattivi. Dawn il-miżuri jistgħu jiġu 
kkombinati mal-għoti ta’ edukazzjoni, 
taħriġ kif ukoll ma’ informazzjoni u 
assistenza teknika speċifiċi jdwar l-
effiċjenza enerġetika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konnessjoni mill-qrib ma' mekkaniżmi ta' appoġġ finanzjarju u fiskali meħtieġa biex 
jingħelbu l-ostakoli għall-effiċjenza tal-enerġija, għandha tiġi enfasizzata l-importanza li jkun 
hemm listi miftuħa u aġġornati ta' fornituri affidabbli tas-servizzi tal-enerġija, sabiex il-
klijent aħħari jitħeġġeġ jidħol f'kuntatt ma' sħab tekniċi u operattivi li jistgħu jiġu fdati bis-
sħiħ b'għanijiet għall-iffrankar tal-enerġija. L-informazzjoni preċiża u f'waqtha dwar l-
ESCOs, il-fornituri tas-servizzi tal-enerġija u l-miżuri li dawn jimplimentaw tikkostitwixxi 
prijorità minn ta' fuq nett għall-klijenti aħħarija.

Emenda 1467
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri sabiex jitneħħew l-ostakli 
jistgħu jinkludu l-għoti ta’ inċentivi, ir-
revoka jew l-emendi ta’ dispożizzjonijiet 
legali jew regolatorji, jew l-adozzjoni ta’ 
linji gwida u ta’ komunikazzjonijiet 
interpretattivi. Dawn il-miżuri jistgħu jiġu 
kkombinati mal-għoti ta’ edukazzjoni, 
taħriġ kif ukoll ma’ informazzjoni u 

Dawn il-miżuri sabiex jitneħħew l-ostakli 
jistgħu jinkludu l-għoti ta’ inċentivi, ir-
revoka jew l-emendi ta’ dispożizzjonijiet 
legali jew regolatorji, jew l-adozzjoni ta’ 
linji gwida u ta’ komunikazzjonijiet 
interpretattivi. Dawn il-miżuri jistgħu jiġu 
kkombinati mal-għoti ta’ edukazzjoni, 
taħriġ kif ukoll ma’ informazzjoni u 
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assistenza teknika speċifiċi jdwar l-
effiċjenza enerġetika.

assistenza teknika speċifiċi jdwar l-
effiċjenza enerġetika. Meta jiġu adottati 
miżuri bħal dawn, id-dritt bażiku għall-
protezzjoni mill-faqar għandu dejjem jiġi 
garantit.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proprjetà, pereżempju, m'għandhiex tiġi espropriata biex titwettaq rinnovazzjoni 
enerġetika.

Emenda 1468
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri sabiex jitneħħew l-ostakli 
jistgħu jinkludu l-għoti ta’ inċentivi, ir-
revoka jew l-emendi ta’ dispożizzjonijiet 
legali jew regolatorji, jew l-adozzjoni ta’ 
linji gwida u ta’ komunikazzjonijiet 
interpretattivi. Dawn il-miżuri jistgħu jiġu 
kkombinati mal-għoti ta’ edukazzjoni, 
taħriġ kif ukoll ma’ informazzjoni u 
assistenza teknika speċifiċi jdwar l-
effiċjenza enerġetika.

Dawn il-miżuri sabiex jitneħħew l-ostakli 
jistgħu jinkludu l-għoti ta’ inċentivi, ir-
revoka jew l-emendi ta’ dispożizzjonijiet 
legali jew regolatorji, l-adozzjoni ta’ linji 
gwida u ta’ komunikazzjonijiet 
interpretattivi jew is-simplifikazzjoni tal-
proċeduri amministrattivi. Dawn il-miżuri 
jistgħu jiġu kkombinati mal-għoti ta’ 
edukazzjoni, taħriġ kif ukoll ma’ 
informazzjoni u assistenza teknika speċifiċi 
jdwar l-effiċjenza enerġetika.

Or. ro

Emenda 1469
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu:



AM\883845MT.doc 105/110 PE475.983v01-00

MT

a) l-implimentazzjoni ta' programmi li 
jinformaw lill-professjonisti dwar ir-regoli 
fis-seħħ u dwar il-mekkaniżmi ta' 
finanzjament u ta' appoġġ disponibbli;
b) l-iżvilupp ta' programmi ta' taħriġ 
għall-professjonisti fis-settur tal-
kostruzzjoni, dwar tekniki ġodda tal-
ekokostruzzjoni, il-materjali ekoloġiċi u 
approċċi ġodda għall-evalwazzjoni tal-
prestazzjoni enerġetika tal-bini, sabiex 
jikber ir-rwol tagħhom ta' għoti ta' 
struzzjonijiet u ta' pariri lil individwi u lil 
intrapriżi.

Or. fr

Emenda 1470
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħmlu sforz 
sabiex jindirizzaw id-diskrepanza fl-
adozzjoni ta' miżuri ta' effiċjenza tal-
enerġija bejn is-settur privat mikri u dak 
ta' okkupazzjoni mis-sid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-analiżi turi li s-sjieda li jokkupaw il-proprjetà tagħhom kienu ferm iktar attivi fl-
implimentazzjoni ta' miżuri ta' effiċjenza tal-enerġija, meta mqabbla mal-proprjetajiet privati 
mikrija, fejn jidher li kien hemm nuqqas ta' inċentivi għall-investiment kemm min-naħa tas-
sjieda kif ukoll min-naħa tal-kerrejja.

Emenda 1471
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 a (ġdid)



PE475.983v01-00 106/110 AM\883845MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri, flimkien mal-
operaturi u mal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali kollha, għandhom jiżviluppaw 
programmi ta' taħriġ vokazzjonali u 
jippromwovu t-tixrid ta' teknoloġiji ġodda 
sabiex jottimizzaw il-potenzjal tal-
effiċjenza tal-enerġija. Iċ-ċittadini 
għandhom ukoll jiġu infurmati b'mod 
adegwat dwar il-benefiċċji dovuti għall-
miżuri ta' żieda fl-effiċjenza tal-enerġija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-taħriġ vokazzjonali tal-operaturi huwa rekwiżit fundamentali sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' 
effiċjenza tal-enerġija, partikolarment fis-settur tar-rinnovazzjoni tal-bini.

Emenda 1472
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jipprojbixxu l-għeluq ta' fetħiet għall-
ventilazzjoni fix-xaft tal-lift jew fil-
kmamar għall-magni matul it-test tal-
permeabilità, li għandhom jiġu sostitwiti 
b'soluzzjonijiet ta' ventilazzjoni 
avvanzata.

Or. en

Justification

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permanently 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionally closed to test the 
permeability of buildings. Even though the norm does not explicitly mention the ventilation 



AM\883845MT.doc 107/110 PE475.983v01-00

MT

openings  of the elevator shaft or machine room which are regularly 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to receive a 
better energy certification.

Emenda 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 a (ġdid)

Fondi u mekkaniżmi ta' finanzjament
1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 
107 u 108 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
Istati Membri jistgħu jistabbilixxu fond 
jew fondi biex jissussidjaw it-twettiq ta' 
programmi u miżuri għat-titjib tal-
effiċjenza enerġetika u biex jippromwovu 
l-iżvilupp ta' suq ta' miżuri għat-titjib tal-
effiċjenza enerġetika. Dawn il-miżuri 
jistgħu jinkludu l-promozzjoni ta' awditjar 
tal-enerġija u strumenti finanzjarji għall-
iffrankar tal-enerġija. Il-fond jista', fost 
sorsi oħrajn, jinkludi dħul iġġenerat mill-
irkanti tal-iskema għan-negozjar ta' 
emissjonijiet.
2. Meta l-fondi jissussidjaw it-twettiq ta' 
miżuri ta' titjib tal-effiċjenza enerġetika, l-
aċċess għall-fondi għandu jkun 
jiddependi mill-ilħuq ġenwin ta' ffrankar 
tal-enerġija jew titjib fl-effiċjenza 
enerġetika. Dan l-ilħuq għandu jkun 
ippruvat b'mezzi xierqa, bħal ċertifikati 
ta' prestazzjoni enerġetika għall-bini jew 
tikketti tal-enerġija għall-prodotti.

Or. en
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Emenda 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a (ġdid)
Il-finanzjament tal-effiċjenza tal-enerġija
1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 
107 u 108 tat-Trattat, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu mekkaniżmu/i 
speċifiku/speċifiċi ta' finanzjament tal-
effiċjenza tal-enerġija. Il-finanzjament 
jista' jiġi mill-finanzjament mill-UE jew 
minn dak pubbliku, jew minn sorsi oħra, 
kif ukoll minn penali dovuti għal nuqqas 
ta' konformità mad-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva.
2. F'każ li l-Istati Membri ma jkunux 
kapaċi joħolqu tali mekkaniżmi ta' 
finanzjament, għandhom jippermettu l-
istabbiliment ta' fondi simili minn atturi 
transsettorjali, sakemm dawn il-
mekkaniżmi ta' finanzjament jiżguraw tali 
objettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-benefiċċji fuq żmien twil, it-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija jeħtieġ li jiġu ffaċċjati 
spejjeż inizjali sinifikanti. L-Istati Membri għandhom jitħeġġu jwaqqfu fondi nazzjonali biex 
jappoġġaw miżuri ta' effiċjenza tal-enerġija u jagħmlu iktar użu minn fondi tal-UE 
speċifikament maħsuba għall-effiċjenza tal-enerġija, kif ukoll iqajmu finanzjament privat.

Emenda 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 a (ġdid)
Fondi u skemi ta' finanzjament

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi b'mod 
regolari t-tħaddim u l-impatt tal-Fond 
Ewropew għall-Effiċjenza tal-Enerġija 
(EEEF), stabbilit permezz tar-Regolament 
(UE) Nru 1233/2010, sabiex tiġi evalwata 
l-effikaċja tiegħu u jiġi deċiż jekk 
għandhomx jiġu allokati iktar riżorsi lil 
dan l-istrument finanzjarju, li l-iskop 
tiegħu huwa li jappoġġa inizjattivi li 
jippromwovu l-effiċjenza tal-enerġija.

Or. it

Emenda 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a (ġdid)

Fondi u mekkaniżmi ta' finanzjament
L-Istati Membri li jipprovdu finanzjament 
għal miżuri ta' effiċjenza tal-enerġija 
għandhom jiżguraw li l-fornituri kollha 
ta' dawn il-miżuri jingħataw aċċess ekwu 
għall-finanzjament previst;

Or. de

Emenda 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri, ir-reġjuni u l-
muniċipalitajiet għandhom jipproponu u 
jappoġġaw formuli ta' provvista tal-
enerġija fil-livell distrettwali jew tal-bliet, 
sabiex is-somom investiti jkunu ta' 
benefiċċju għall-maġġoranza tar-residenti 
u sabiex il-benefiċċji tal-investiment 
pubbliku jitqassmu.

Or. es


