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Emenda 1638
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġi installat miter individwali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dan ikun 
konness ma’ interfaċċja li tipprovdi 
komunikazzjoni sigura lill-klijent aħħari, 
biex b’hekk il-miter ikun jista’ jesporta 
dejta metroloġika privata lill-klijent 
aħħari jew lil parti terza magħżula mill-
klijent aħħari.

Meta jiġi installat miter individwali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
applikati l-istandards u l-funzjonalitajiet 
relevanti Ewropej għal dawn il-miters.

Or. en

Emenda 1639
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġi installat miter individwali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dan ikun 
konness ma’ interfaċċja li tipprovdi 
komunikazzjoni sigura lill-klijent aħħari, 
biex b’hekk il-miter ikun jista’ jesporta 
dejta metroloġika privata lill-klijent aħħari 
jew lil parti terza magħżula mill-klijent 
aħħari.

Meta jiġi installat miter intelliġenti 
individwali, L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dan ikejjel b'mod preċiż u 
jittrażmetti b'mod sigur dejta dwar il-
konsum lill-klijent aħħari jew lil parti terza 
magħżula mill-klijent aħħari. Id-dejta 
għandha tiġi pproċessata b'mod sigur u l-
privatezza tal-konsumatur għandha  tkun 
protetta f'konformità mal-protezzjoni tad-
dejta relevanti tal-UE u l-leġiżlazzjoni 
dwar il-privatezza.

Or. en
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Emenda 1640
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġi installat miter individwali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dan ikun 
konness ma’ interfaċċja li tipprovdi 
komunikazzjoni sigura lill-klijent aħħari, 
biex b’hekk il-miter ikun jista’ jesporta 
dejta metroloġika privata lill-klijent aħħari 
jew lil parti terza magħżula mill-klijent 
aħħari.

Meta jiġi installat miter individwali, l-Istati 
Membri jistgħu jiżguraw, wara analiżi 
pożittiva tal-ispejjeż meta mqabbla mal-
benefiċċji, li dan ikun konness ma’ 
interfaċċja li tipprovdi komunikazzjoni 
sigura lill-klijent aħħari, biex b’hekk il-
miter ikun jista’ jesporta dejta metroloġika 
privata lill-klijent aħħari jew lil parti terza 
magħżula mill-klijent aħħari, bi qbil mal-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data 
personali.

Or. ro

Emenda 1641
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġi installat miter individwali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dan ikun 
konness ma’ interfaċċja li tipprovdi 
komunikazzjoni sigura lill-klijent aħħari, 
biex b’hekk il-miter ikun jista’ jesporta 
dejta metroloġika privata lill-klijent aħħari 
jew lil parti terza magħżula mill-klijent 
aħħari.

Meta jiġi installat miter intelliġenti 
individwali, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dan ikun konness ma’ 
interfaċċja li tipprovdi komunikazzjoni 
sigura lill-klijent aħħari, biex b’hekk il-
miter ikun jista’ jesporta dejta metroloġika 
privata lill-klijent aħħari jew lil parti terza 
magħżula mill-klijent aħħari.

Or. en

Emenda 1642
Gaston Franco
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Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġi installat miter individwali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dan ikun 
konness ma’ interfaċċja li tipprovdi 
komunikazzjoni sigura lill-klijent aħħari, 
biex b’hekk il-miter ikun jista’ jesporta 
dejta metroloġika privata lill-klijent aħħari 
jew lil parti terza magħżula mill-klijent 
aħħari.

Meta jiġi installat miter individwali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dan ikun 
konness ma’ interfaċċja, bħal ma hu sit 
tal-internet personali, li tipprovdi 
komunikazzjoni sigura lill-klijent aħħari, 
biex b’hekk il-miter ikun jista’ jesporta 
dejta metroloġika privata lill-klijent aħħari 
jew lil parti terza magħżula mill-klijent 
aħħari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva m'għandhiex tkun konfliġġenti mal-politika tal-Istati Membri dwar informazzjoni 
fuq displejs fid-djar għaliex dan jista' jkun teknikament kumpless u jiswa l-flus (meta mqabbel 
f'xi każi ma' pubblikazzjoni ta' dejta permezz ta' websajt jew smart-phone).

Emenda 1643
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-interfaċċja għandha tipprovdi 
informazzjoni privata biex b’hekk il-
klijenti finali jkun jista’ jkollhom kontroll 
aħjar tal-konsum tal-enerġija tagħhom u 
jkunu jistgħu jużaw l-informazzjoni għal 
iktar analiżi potenzjali. Tali informazzjoni 
għandha tindika mill-inqas ir-rata 
kurrenti tal-konsum (eż. kWh, kJ, m3) u l-
ispejjeż relatati u jkunu kkomunikati 
f'format li jippromwovi azzjoni mill-
konsumaturi għall-effiċjenza fl-enerġija.

imħassar

Or. en
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Emenda 1644
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-interfaċċja għandha tipprovdi
informazzjoni privata biex b’hekk il-
klijenti finali jkun jista’ jkollhom kontroll 
aħjar tal-konsum tal-enerġija tagħhom u 
jkunu jistgħu jużaw l-informazzjoni għal 
iktar analiżi potenzjali. Tali informazzjoni 
għandha tindika mill-inqas ir-rata kurrenti 
tal-konsum (eż. kWh, kJ, m3) u l-ispejjeż 
relatati u jkunu kkomunikati f'format li 
jippromwovi azzjoni mill-konsumaturi 
għall-effiċjenza fl-enerġija.

L-interfaċċja tal-miter għandha 
tissapportja l-konnessjoni ta' displej fid-
dar li jipprovdi informazzjoni biex b’hekk 
il-klijenti finali jkun jista’ jkollhom 
kontroll aħjar u jnaqqsu l-konsum tal-
enerġija tagħhom. Din l-informazzjoni 
tista' mbagħad tintuża għal iktar analiżi u 
pariri potenzjali minn terza persuna 
nnominata mill-konsumatur finali filwaqt 
li tkun salvagwardata l-privatezza ta' dan 
tal-aħħar. Tali informazzjoni għandha 
tindika mill-inqas ir-rata kurrenti tal-
konsum (eż. kWh, kJ, m3) u l-ispejjeż 
relatati.

Or. en

Emenda 1645
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-interfaċċja għandha tipprovdi 
informazzjoni privata biex b’hekk il-
klijenti finali jkun jista’ jkollhom kontroll 
aħjar tal-konsum tal-enerġija tagħhom u 
jkunu jistgħu jużaw l-informazzjoni għal 
iktar analiżi potenzjali. Tali informazzjoni 
għandha tindika mill-inqas ir-rata kurrenti 
tal-konsum (eż. kWh, kJ, m3) u l-ispejjeż 
relatati u jkunu kkomunikati f'format li 
jippromwovi azzjoni mill-konsumaturi 
għall-effiċjenza fl-enerġija.

L-interfaċċja għandha tipprovdi 
informazzjoni privata jew permezz tad-
displej tal-miter intelliġenti jew permezz 
tal-Internet biex b’hekk il-klijenti finali 
jkun jista’ jkollhom kontroll aħjar tal-
konsum attwali tal-enerġija tagħhom u 
jkunu jistgħu jużaw l-informazzjoni għal 
iktar analiżi potenzjali. Tali informazzjoni 
għandha tindika mill-inqas ir-rata kurrenti 
tal-konsum (eż. kWh, kJ, m3) u l-ispejjeż 
relatati u jkunu kkomunikati f'format li 
jippromwovi azzjoni mill-konsumaturi 
għall-effiċjenza fl-enerġija.
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Emenda 1646
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-interfaċċja għandha tipprovdi 
informazzjoni privata biex b’hekk il-
klijenti finali jkun jista’ jkollhom kontroll 
aħjar tal-konsum tal-enerġija tagħhom u 
jkunu jistgħu jużaw l-informazzjoni għal 
iktar analiżi potenzjali. Tali informazzjoni 
għandha tindika mill-inqas ir-rata kurrenti 
tal-konsum (eż. kWh, kJ, m3) u l-ispejjeż 
relatati u jkunu kkomunikati f'format li 
jippromwovi azzjoni mill-konsumaturi
għall-effiċjenza fl-enerġija.

L-interfaċċja għandha tipprovdi 
informazzjoni privata biex b’hekk il-
klijenti finali jkun jista’ jkollhom kontroll 
aħjar tal-konsum tal-enerġija tagħhom u 
jkunu jistgħu jużaw l-informazzjoni għal 
iktar analiżi potenzjali. Tali informazzjoni 
għandha tindika mill-inqas ir-rata kurrenti 
tal-konsum (eż. kWh, kJ, m3) u l-ispejjeż 
relatati, jekk dawn ikunu magħrufa, u 
jkunu kkomunikati f'format li jippromwovi 
azzjoni mill-klijent għall-effiċjenza fl-
enerġija.

Or. de

Emenda 1647
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-interfaċċja għandha tipprovdi 
informazzjoni privata biex b’hekk il-
klijenti finali jkun jista’ jkollhom kontroll 
aħjar tal-konsum tal-enerġija tagħhom u 
jkunu jistgħu jużaw l-informazzjoni għal 
iktar analiżi potenzjali. Tali informazzjoni 
għandha tindika mill-inqas ir-rata kurrenti 
tal-konsum (eż. kWh, kJ, m3) u l-ispejjeż 
relatati u jkunu kkomunikati f'format li 
jippromwovi azzjoni mill-konsumaturi 
għall-effiċjenza fl-enerġija.

L-interfaċċja għandha tipprovdi 
informazzjoni privata biex b’hekk il-
klijenti finali jkun jista’ jkollhom kontroll 
aħjar tal-konsum tal-enerġija tagħhom u 
jkunu jistgħu jużaw l-informazzjoni għal 
iktar analiżi potenzjali u tippermetti l-
applikazzjoni ta' tariffi flessibbli skont il-
ħin tal-użu għar-reazzjoni għad-
domanda. Tali informazzjoni għandha 
tindika mill-inqas ir-rata kurrenti tal-
konsum (eż. kWh, kJ, m3) u l-ispejjeż 
relatati u jkunu kkomunikati f'format li 
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jippromwovi azzjoni mill-konsumaturi 
għall-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 1648
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastruttura tal-miter intelliġenti 
għandha tissapportja interfaccja 
b'komunikazzjoni bidirezzjonali u servizzi 
ta' ġestjoni mil-lat tad-domanda, bħall-
awtomatizzazzjoni fid-dar u programmi 
tar-reazzjoni mil-lat tad-domanda li 
jippermettu lill-konsumatur finali 
jirreaġixxi għas-sinjali tal-prezzijiet u 
jadatta l-konsum tal-enerġija. L-Istati 
Membri għandhom jirrikjedu li dawn l-
interfaċċji jkunu interoperabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni ta' miters intelliġenti hi opportunità tajba biex jingħataw servizzi avvanzati 
tal-enerġija u b'hekk anke dejta dwar il-konsum u l-produzzjoni tal-enerġija disponibbli 
għall-partijiet terzi, b'hekk tippermettu l-effiċjenza fl-enerġija u servizzi ta' Ġestjoni mil-Lat 
tad-Domanda. Dan jinkludi programmi ta' reazzjoni għad-domanda li jinċentivaw lill-
konsumatur biex jirreaġixxi għas-sinjali tal-prezzijiet u li jbiddel ix-xejriet tiegħu ta' konsum 
tal-enerġija għal tendenzi aktar effiċjenti u sostenibbli ta' konsum.

Emenda 1649
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità Regolatorja Nazzjonali 
għandha tiżgura ruħha li l-interfaċċja 
tipprovdi wkoll dejta pubblika li 
tippermetti li l-klijent aħħari jikkonsulta u 
juża t-tariffi applikabbli skont il-ħin tal-
użu bi pprezz f'ħin reali (real-time 
pricing), ipprezzar tal-ħin tal-iktar użu 
(peak time pricing) u rifużjonijiet tal-ħin 
tal-iktar użu (peak time rebates).

imħassar

Or. en

Emenda 1650
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità Regolatorja Nazzjonali
għandha tiżgura ruħha li l-interfaċċja 
tipprovdi wkoll dejta pubblika li 
tippermetti li l-klijent aħħari jikkonsulta u 
juża t-tariffi applikabbli skont il-ħin tal-użu 
bi pprezz f'ħin reali (real-time pricing), 
ipprezzar tal-ħin tal-iktar użu (peak time 
pricing) u rifużjonijiet tal-ħin tal-iktar użu 
(peak time rebates).

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
ruħhom li l-interfaċċja tipprovdi wkoll 
dejta pubblika li tippermetti li l-klijent 
aħħari jikkonsulta u juża t-tariffi 
applikabbli skont il-ħin tal-użu bi pprezz 
f'ħin reali (real-time pricing), ipprezzar tal-
ħin tal-iktar użu (peak time pricing) u 
rifużjonijiet tal-ħin tal-iktar użu (peak time 
rebates).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan mhux neċessarjament hu r-rwol tal-Awtorità Regolatorja Nazzjonali.

Emenda 1651
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità Regolatorja Nazzjonali 
għandha tiżgura ruħha li l-interfaċċja 
tipprovdi wkoll dejta pubblika li 
tippermetti li l-klijent aħħari jikkonsulta u 
juża t-tariffi applikabbli skont il-ħin tal-użu 
bi pprezz f'ħin reali (real-time pricing), 
ipprezzar tal-ħin tal-iktar użu (peak time 
pricing) u rifużjonijiet tal-ħin tal-iktar użu 
(peak time rebates).

L-Awtorità Regolatorja Nazzjonali tista'
tiżgura ruħha li l-interfaċċja tipprovdi 
wkoll dejta pubblika li tippermetti li l-
klijent aħħari jikkonsulta u juża t-tariffi 
applikabbli skont il-ħin tal-użu bi pprezz 
f'ħin reali (real-time pricing), ipprezzar tal-
ħin tal-iktar użu (peak time pricing) u 
rifużjonijiet tal-ħin tal-iktar użu (peak time 
rebates).

Or. ro

Emenda 1652
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità Regolatorja Nazzjonali 
għandha tiżgura ruħha li l-interfaċċja 
tipprovdi wkoll dejta pubblika li 
tippermetti li l-klijent aħħari jikkonsulta u 
juża t-tariffi applikabbli skont il-ħin tal-użu 
bi pprezz f'ħin reali (real-time pricing), 
ipprezzar tal-ħin tal-iktar użu (peak time 
pricing) u rifużjonijiet tal-ħin tal-iktar użu
(peak time rebates).

L-Awtorità Regolatorja Nazzjonali 
għandha tiżgura ruħha li l-interfaċċja 
tipprovdi wkoll dejta pubblika li 
tippermetti li l-klijent aħħari jikkonsulta u 
juża fil-każ tal-elettriku t-tariffi 
applikabbli skont il-ħin tal-użu bi pprezz 
f'ħin reali (real-time pricing), ipprezzar tal-
ħin tal-iktar użu (peak time pricing) u 
rifużjonijiet tal-ħin tal-iktar użu (peak time 
rebates).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva m'għandhiex tkun konfliġġenti mal-politika tal-Istati Membri dwar informazzjoni 
fuq displejs fid-djar għaliex dan jista' jkun teknikament kumpless u jiswa l-flus (meta mqabbel 
f'xi każi ma' pubblikazzjoni ta' dejta permezz ta' websajt, smart-phone).

Emenda 1653
Fiona Hall
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Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw 
il-ħtieġa li, fejn meħtieġ, jagħmlu 
disponibbli l-interfaċċji neċessarji għall-
konsumaturi bi bżonnijiet partikolari.

Or. en

Emenda 1654
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta privata esportata permezz tal-
interfaċċja għandha toffri lill-klijent 
aħħari l-possibiltà li jikkonsulta l-livelli 
ta’ konsum storiċi tiegħu/tagħha (fil-
valuta lokali u f’kWh, f’kJ jew f’m3):

imħassar

(a) fl-aħħar sebat ijiem, jum b’jum;
(b) fl-aħħar ġimgħa sħiħa;
(c) fl-aħħar xahar sħiħ;
(d) fl-istess xahar sħiħ, is-sena 
preċedenti;
(e) fl-aħħar sena sħiħa.

Or. en

Emenda 1655
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 4 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta privata esportata permezz tal-
interfaċċja għandha toffri lill-klijent aħħari 
l-possibiltà li jikkonsulta l-livelli ta’ 
konsum storiċi tiegħu/tagħha (fil-valuta 
lokali u f’kWh, f’kJ jew f’m3):

Id-dejta privata esportata permezz tal-
interfaċċja għandha toffri lill-klijent aħħari 
l-possibiltà li jikkonsulta l-livelli ta’ 
konsum storiċi tiegħu/tagħha fuq medda 
ta' perjodi ta' żmien:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet m'għandhomx ikunu wisq preskrittivi. Jeħtieġ nistennew ir-riżultat tal-
Mandat dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea M/441 attwali fil-qasam tal-istrumenti li jkejlu 
(mistenni fl-2012).  L-għoti ta' informazzjoni fil-formoli proposti jinvolvi numru ta' 
kwestjonijiet li għadhom mhux solvuti, bħal spejjeż għolja tal-IT, il-protezzjoni tad-dejta, il-
privatezza, id-disponibilità ta' dejta storika tal-prezz u l-kalibrazzjoni. Huwa biss meta dawn 
il-kwestjonijiet ikunu solvuti li l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw rekwiżiti preċiżi biex 
jiżguraw is-sigurtà legali għall-parteċipanti fis-suq.  Barra minn hekk, id-distributuri u l-
fornituri tal-enerġija għandhom jitħallew jiżviluppaw soluzzjonijiet imfassla għall-ħtiġijiet u 
l-preferenzi tal-klijenti.

Emenda 1656
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta privata esportata permezz tal-
interfaċċja għandha toffri lill-klijent aħħari 
l-possibiltà li jikkonsulta l-livelli ta’ 
konsum storiċi tiegħu/tagħha (fil-valuta 
lokali u f’kWh, f’kJ jew f’m3):

Id-dejta tal-konsum privat trażmessa 
b'mod sigur permezz tal-interfaċċja 
bidirezzjonali għandha toffri lill-klijent 
aħħari l-possibiltà li jikkonsulta l-livelli ta’ 
konsum storiċi tiegħu/tagħha (fil-valuta 
lokali u f’kWh, f’kJ jew f’m3):

Or. en

Emenda 1657
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 4 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta privata esportata permezz tal-
interfaċċja għandha toffri lill-klijent aħħari 
l-possibiltà li jikkonsulta l-livelli ta’ 
konsum storiċi tiegħu/tagħha (fil-valuta 
lokali u f’kWh, f’kJ jew f’m3):

Id-dejta privata esportata permezz tal-
interfaċċja, bħalma hu sit tal-internet 
personali, għandha toffri lill-klijent aħħari 
l-possibiltà li jikkonsulta l-livelli ta’ 
konsum storiċi tiegħu/tagħha fuq medda 
ta' perjodi ta' żmien (fil-valuta lokali u 
f’kWh, f’kJ jew f’m3):

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva m'għandhiex tkun konfliġġenti mal-politika tal-Istati Membri dwar informazzjoni 
fuq displejs fid-djar għaliex dan jista' jkun teknikament kumpless u jiswa l-flus (meta mqabbel 
f'xi każi ma' pubblikazzjoni ta' dejta permezz ta' websajt jew smart-phone).

Emenda 1658
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 4 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fl-aħħar sebat ijiem, jum b’jum; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddefinixxu l-bżonnijiet tal-informazzjoni tagħhom 
skont is-sitwazzjonijiet ekonomiċi tagħhom.

Emenda 1659
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 4 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fl-aħħar sebat ijiem, jum b’jum; imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Dispożizzjonijiet m'għandhomx ikunu wisq preskrittivi. Jeħtieġ nistennew ir-riżultat tal-
Mandat dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea M/441 attwali fil-qasam tal-istrumenti li jkejlu 
(mistenni fl-2012).  L-għoti ta' informazzjoni fil-formoli proposti jinvolvi numru ta' 
kwestjonijiet li għadhom mhux solvuti bħal spejjeż għolja tal-IT, il-protezzjoni tad-dejta, il-
privatezza, id-disponibilità ta' dejta storika tal-prezz u l-kalibrazzjoni. Huwa biss meta dawn 
il-kwestjonijiet ikunu solvuti li l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw rekwiżiti preċiżi biex 
jiżguraw is-sigurtà legali għall-parteċipanti fis-suq.  Barra minn hekk, id-distributuri u l-
fornituri tal-enerġija għandhom jitħallew jiżviluppaw soluzzjonijiet imfassla għall-ħtiġijiet u 
l-preferenzi tal-klijenti.

Emenda 1660
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 4 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fl-aħħar ġimgħa sħiħa; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddefinixxu l-bżonnijiet tal-informazzjoni tagħhom 
skont is-sitwazzjonijiet ekonomiċi tagħhom.

Emenda 1661
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 4 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fl-aħħar xahar sħiħ; imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddefinixxu l-bżonnijiet tal-informazzjoni tagħhom 
skont is-sitwazzjonijiet ekonomiċi tagħhom.

Emenda 1662
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 4 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fl-istess xahar sħiħ, is-sena 
preċedenti;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddefinixxu l-bżonnijiet tal-informazzjoni tagħhom 
skont is-sitwazzjonijiet ekonomiċi tagħhom.

Emenda 1663
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) fl-aħħar sena sħiħa. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddefinixxu l-bżonnijiet tal-informazzjoni tagħhom 
skont is-sitwazzjonijiet ekonomiċi tagħhom.

Emenda 1664
Herbert Reul
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Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perjodi storiċi għandhom jaqblu mal-
perjodi tal-kontijiet biex ikun hemm 
konsistenza mal-kontijiet domestiċi.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Konsistenza kompleta hi teknikament impossibbli sempliċement għaliex il-partijiet relevanti 
tal-informazzjoni huma pproċessati bl-użu ta' sistemi differenti tal-IT, arranġament li għandu 
jitkompla, minħabba l-protezzjoni tad-dejta u tas-sigurtà. Barra minn hekk, skont id-data li 
fiha l-klijent daħal fil-proprjetà kkonċernata, il-perjodu tal-kont jista' jkun differenti mill-
perjodu storiku.

Emenda 1665
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perjodi storiċi għandhom jaqblu mal-
perjodi tal-kontijiet biex ikun hemm 
konsistenza mal-kontijiet domestiċi.

imħassar

Or. en

Emenda 1666
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perjodi storiċi għandhom jaqblu mal-
perjodi tal-kontijiet biex ikun hemm 
konsistenza mal-kontijiet domestiċi.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-klijenti jistgħu jaċċettaw il-possibilità li permezz tas-sistema tal-miter intelliġenti 
jifhmu aħjar il-konsum tagħhom, dan mhux bilfors jaqbel mas-sistema tal-kontijiet. Il-klijenti 
jippreferu ħlasijiet parzjali ugwali u akkont annwali finali. Il-konsum tal-gass ivarja ħafna 
bejn is-sajf u x-xitwa. Perjodi ta' kontijiet ibbażati fuq konsum ta' żmien qasir (eż. kull xahar 
jew xahrejn) iwasslu għall-ħlasijiet ferm volatili li jaffettwaw partikolarment b'mod negattiv 
lill-klijenti vulnerabbli.

Emenda 1667
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni komplementari dwar il-
konsum storiku (kwalunkwe jum, ġimgħa, 
xahar, sena mill-bidu tal-kejl bil-miters 
intelliġenti) u informazzjoni utli oħra li 
tippermetti awtokontrolli iktar dettaljati 
min-naħa tal-konsumatur (eż. 
evoluzzjonijiet grafiċi tal-konsum 
individwali; informazzjoni dwar parametri 
ta' referenza, konsum/iffrankar/infiq 
kumulattiv mill-bidu ta’ kull kuntratt, 
proporzjon tal-konsum individwali minn 
sorsi rinnovabbli ta’ enerġija u ffrankar 
relatat ta’ CO2 eċċ.) għandha tkun 
faċilment aċċessibbli jew direttament 
permezz tal-interfaċċja jew permezz tal-
internet.

imħassar

Or. en

Emenda 1668
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni komplementari dwar il-
konsum storiku (kwalunkwe jum, ġimgħa, 
xahar, sena mill-bidu tal-kejl bil-miters 
intelliġenti) u informazzjoni utli oħra li 
tippermetti awtokontrolli iktar dettaljati 
min-naħa tal-konsumatur (eż. 
evoluzzjonijiet grafiċi tal-konsum 
individwali; informazzjoni dwar parametri 
ta' referenza, konsum/iffrankar/infiq 
kumulattiv mill-bidu ta’ kull kuntratt, 
proporzjon tal-konsum individwali minn 
sorsi rinnovabbli ta’ enerġija u ffrankar 
relatat ta’ CO2 eċċ.) għandha tkun 
faċilment aċċessibbli jew direttament 
permezz tal-interfaċċja jew permezz tal-
internet.

L-informazzjoni komplementari dwar il-
konsum storiku (fuq il-bażi ta kuljum, kull 
ġimgħa jew xahar sat-13-il xahar ta' 
qabel mill-bidu tal-kejl bil-miters 
intelliġenti) għandha tkun faċilment 
aċċessibbli jew direttament permezz tal-
interfaċċja jew permezz tal-internet.

Or. en

Emenda 1669
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni komplementari dwar il-
konsum storiku (kwalunkwe jum, ġimgħa, 
xahar, sena mill-bidu tal-kejl bil-miters 
intelliġenti) u informazzjoni utli oħra li 
tippermetti awtokontrolli iktar dettaljati 
min-naħa tal-konsumatur (eż. 
evoluzzjonijiet grafiċi tal-konsum 
individwali; informazzjoni dwar parametri 
ta' referenza, konsum/iffrankar/infiq 
kumulattiv mill-bidu ta’ kull kuntratt, 
proporzjon tal-konsum individwali minn 
sorsi rinnovabbli ta’ enerġija u ffrankar 
relatat ta’ CO2 eċċ.) għandha tkun 
faċilment aċċessibbli jew direttament 
permezz tal-interfaċċja jew permezz tal-
internet.

L-informazzjoni komplementari dwar il-
konsum storiku (kwalunkwe jum, ġimgħa, 
xahar, sena mill-bidu tal-kejl bil-miters 
intelliġenti) u informazzjoni utli oħra li 
tippermetti awtokontrolli iktar dettaljati 
min-naħa tal-konsumatur (eż. 
evoluzzjonijiet grafiċi tal-konsum 
individwali; informazzjoni dwar parametri 
ta' referenza, konsum/iffrankar/infiq 
kumulattiv mill-bidu ta’ kull kuntratt, 
proporzjon tal-konsum individwali minn 
sorsi rinnovabbli ta’ enerġija u ffrankar 
relatat ta’ CO2 eċċ.) għandha tkun 
faċilment aċċessibbli jew direttament 
permezz ta' fid-djar u għall-inqas ta' xi tip 
ieħor ta' feedback dirett.
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Emenda 1670
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.1 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni komplementari dwar il-
konsum storiku (kwalunkwe jum, ġimgħa, 
xahar, sena mill-bidu tal-kejl bil-miters 
intelliġenti) u informazzjoni utli oħra li 
tippermetti awtokontrolli iktar dettaljati 
min-naħa tal-konsumatur (eż. 
evoluzzjonijiet grafiċi tal-konsum 
individwali; informazzjoni dwar parametri 
ta' referenza, konsum/iffrankar/infiq 
kumulattiv mill-bidu ta’ kull kuntratt, 
proporzjon tal-konsum individwali minn 
sorsi rinnovabbli ta’ enerġija u ffrankar
relatat ta’ CO2 eċċ.) għandha tkun 
faċilment aċċessibbli jew direttament 
permezz tal-interfaċċja jew permezz tal-
internet.

L-informazzjoni komplementari dwar il-
konsum storiku (kwalunkwe jum, ġimgħa, 
xahar, sena mill-bidu tal-kejl bil-miters 
intelliġenti) u informazzjoni utli oħra li 
tippermetti awtokontrolli iktar dettaljati 
min-naħa tal-konsumatur (eż. 
evoluzzjonijiet grafiċi tal-konsum 
individwali; informazzjoni dwar parametri 
ta' referenza, konsum/iffrankar/infiq 
kumulattiv mill-bidu ta’ kull kuntratt,
proporzjon tal-konsum individwali minn 
sorsi rinnovabbli ta’ enerġija u ffrankar 
relatat ta’ CO2 eċċ.) għandha tkun 
faċilment aċċessibbli jew direttament 
permezz tal-interfaċċja jew permezz tal-
internet, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
leġiżlazzjoni u r-regoli dwar il-protezzjoni 
tad-dejta personali.

Or. ro

Emenda 1671
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.2  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-allokaturi tal-ispiża għas-sħana 
għandhom ikunu mgħammra b’displejs 
leġibbli b’mod ċar li jippermettu li l-klijent 
aħħari jikkonsulta r-rata kurrenti tal-
konsum kif ukoll il-livelli storiċi tal-
konsum. Il-perjodi storiċi murija mill-

L-allokaturi tal-ispiża għas-sħana 
għandhom ikunu mgħammra b’displejs 
leġibbli b’mod ċar li jippermettu li l-klijent 
aħħari jikkonsulta r-rata kurrenti tal-
konsum kif ukoll il-livelli storiċi tal-
konsum, f'termini ċari u li jinftehmu. Il-
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allokatur tal-ispiża għas-sħana għandhom 
jaqblu mal-perjodi tal-kontijiet.

perjodi storiċi murija mill-allokatur tal-
ispiża għas-sħana għandhom jaqblu mal-
perjodi tal-kontijiet.

Or. en

Emenda 1672
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 1 – punt 1.2  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-allokaturi tal-ispiża għas-sħana 
għandhom ikunu mgħammra b’displejs 
leġibbli b’mod ċar li jippermettu li l-klijent 
aħħari jikkonsulta r-rata kurrenti tal-
konsum kif ukoll il-livelli storiċi tal-
konsum. Il-perjodi storiċi murija mill-
allokatur tal-ispiża għas-sħana għandhom 
jaqblu mal-perjodi tal-kontijiet.

Fejn hu fattibbli, l-allokaturi tal-ispiża 
għas-sħana għandhom ikunu mgħammra 
b’displejs leġibbli b’mod ċar li jippermettu 
li l-klijent aħħari jikkonsulta r-rata kurrenti 
tal-konsum kif ukoll il-livelli storiċi tal-
konsum. Il-perjodi storiċi murija mill-
allokatur tal-ispiża għas-sħana għandhom 
jaqblu mal-perjodi tal-kontijiet.

Or. en

Emenda 1673
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-frekwenza tal-kontijiet ibbażati fuq il-
konsum effettiv

Il-frekwenza tal-kontijiet u n-notifika 
bbażati fuq il-konsum effettiv

Or. de

Emenda 1674
Giles Chichester
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Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-frekwenza tal-kontijiet ibbażati fuq il-
konsum effettiv

Il-frekwenza tal-informazzjoni mogħtija 
lill-klijenti

Or. en

Emenda 1675
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-frekwenza tal-kontijiet ibbażati fuq il-
konsum effettiv

Il-frekwenza tal-informazzjoni dwar il-
klijent ibbażata fuq il-konsum effettiv u l-
ispejjeż

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqegħid ta' miters intelliġenti għandu jsir meta l-kundizzjonijiet kollha (legali, tekniċi u 
ekonomiċi) ikunu pożittivi. Il-kontijiet informattivi - speċjalment fuq il-karta - f'ċiklu qasir 
iżidu drammatikament l-ispejjeż u finalment jiswew aktar mill-iffrankar li wieħed jista' 
jagħmel b'dak is-servizz.. Is-sistemi tal-kontijiet ma jistgħux jindikaw l-iffrankar li jsir. Kont 
fuq karta kull xahar jiswa' wisq, hu spiża għolja għall-konsumatur u mhuwiex favur l-
ambjent. Barra minn hekk, l-ispejjeż addizzjonali ikollhom jaqgħu fuq il-konsumatur.

Emenda 1676
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-frekwenza tal-kontijiet ibbażati fuq il-
konsum effettiv

Il-frekwenza tal-informazzjoni fuq il-
konsum effettiv
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi tal-kontijiet ma jistgħux jindikaw l-iffrankar li jsir. Kont fuq il-karta kull xahar hu 
ferm għoli, u ma tantx hu favur l-ambjent. Dawn l-ispejjeż addizzjonali jaqgħu fuq il-
konsumatur. B'mod ġenerali hemm tendenza li nikkonfondu 'aktar informazzjoni' ma' 
'informazzjoni aħjar', speċjalment fir-rigward tal-kontijiet tal-enerġija. F'ħafna pajjiżi il-
klijenti jsibu ma' wiċċhom kontijiet li ma jinqrawx u għadd kbir ta' informazzjoni. Hu x'inhu, 
għandu jiġi kkunsidrat ix-xogħol importanti dwar l-istandardizzazzjoni mmexxi mill-
Kummissjoni. Id-Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE,  fl-Anness I, ma fihomx dispożizzjoni 
dwar il-kontijiet ta' kull xahar. Dawn ir-regoli kienu stabbiliti fuq bażi adegwata, b'mod 
partikolari minħabba li minn studji internazzjonali deher ċar li fil-każ ta' implimentazzjoni 
sħiħa komprensiva l-effett ta' smart mitering u ta' informazzjoni ta' kull xahar dwar il-konsum 
tal-enerġija hu pjuttost żgħir (hu biss minn 2 sa 3% ta' ffrankar potenzjali fi provi fuq il-post) 
minħabba li huma biss klijenti motivati li jirreaġixxu għall-feedback u jbiddlu l-mod ta' 
konsum tagħhom minħabba f'hekk.

Emenda 1677
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1 Il-frekwenza tal-kontijiet ibbażati fuq 
il-konsum effettiv

2.1 Il-frekwenza tal-informazzjoni fuq il-
konsum effettiv

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti familji żvantaġġjati jistgħu jsibu diffikultà kbira biex ilaħħqu ma' kontijiet ta' kull xahar 
u dan iżid il-prekarjetà tal-enerġija. Barra minn hekk, miżura bħal din hi l-prerogattiva ta' 
politiki soċjali u ekonomiċi tal-Istati Membri. L-Artikolu 8 għandu jirrispetta b'mod sħiħ id-
Direttivi 2009/72 u 2009/73. 

Emenda 1678
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-frekwenza tal-kontijiet ibbażati fuq il-
konsum effettiv

Il-frekwenza tal-informazzjoni tal-kontijiet 
ibbażati fuq il-konsum effettiv

Or. en

Emenda 1679
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, il-kontijiet ibbażati fuq il-konsum 
effettiv għandhom isiru bil-frekwenza li 
ġejja:

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, il-kontijiet ibbażati fuq il-konsum 
effettiv għandhom isiru frekwenti biżżejjed 
li jippermettu lill-klijenti li jirregolaw il-
konsum tagħhom u li jipparteċipaw fis-
suq jekk hekk jixtiequ, kif stabbilit fl-
Anness I, paragrafu 1(i) tad-
Direttiva 2009/72KE għall-elettriku u fid-
Direttiva 2009/73/KE għall-gass.

Or. en

Emenda 1680
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, il-kontijiet ibbażati fuq il-konsum
effettiv għandhom isiru bil-frekwenza li 
ġejja:

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, fejn hu teknikament possibbli, 
ekonomikament raġjonevoli u 
proporzjonat fir-rigward tal-iffrankar 
potenzjali tal-enerġija, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, fejn ma jkollhomx 
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miters intelliġenti tal-elettriku jew tal-
gass, il-konsumaturi għandhom ikunu 
jistgħu jagħmlu qari tal-miter b'mod 
regolari,  sabiex jiżguraw li l-kontijiet
isiru fuq il-bażi tal-konsum effettiv.

Or. en

Emenda 1681
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, il-kontijiet ibbażati fuq il-konsum 
effettiv għandhom isiru bil-frekwenza li 
ġejja:

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, l-informazzjoni bbażata fuq il-
konsum u l-ispejjeż effettivi għandha tkun 
ipprovduta bil-frekwenza li ġejja:

Or. en

Emenda 1682
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, il-kontijiet ibbażati fuq il-konsum 
effettiv għandhom isiru bil-frekwenza li 
ġejja:

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, l-informazzjoni fuq il-konsum 
effettiv għandha ssir bil-frekwenza li 
ġejja:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti familji żvantaġġjati jistgħu jsibu diffikultà kbira biex ilaħħqu ma' kontijiet ta' kull xahar 
u dan iżid il-prekarjetà tal-enerġija. Barra minn hekk, miżura bħal din hi l-prerogattiva ta' 
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politiki soċjali u ekonomiċi tal-Istati Membri. L-Artikolu 8 għandu jirrispetta b'mod sħiħ id-
Direttivi 2009/72 u 2009/73.

Emenda 1683
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, il-kontijiet ibbażati fuq il-konsum 
effettiv għandhom isiru bil-frekwenza li 
ġejja:

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, in-notifika tal-kontijiet ibbażati fuq 
il-konsum effettiv għandha ssir bil-
frekwenza li ġejja:

Or. de

Emenda 1684
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, il-kontijiet ibbażati fuq il-konsum 
effettiv għandhom isiru bil-frekwenza li 
ġejja:

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, in-notifika bbażata fuq il-konsum 
effettiv għandha ssir bil-frekwenza li 
ġejja:

Or. de

Emenda 1685
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, il-kontijiet ibbażati fuq il-konsum 
effettiv għandhom isiru bil-frekwenza li 
ġejja:

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, u dment li jkunu disponibbli 
proċeduri tekniċi xierqa , il-kontijiet 
ibbażati fuq il-konsum effettiv għandhom 
isiru bil-frekwenza li ġejja:

Or. de

Emenda 1686
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, il-kontijiet ibbażati fuq il-konsum 
effettiv għandhom isiru bil-frekwenza li 
ġejja:

Sabiex il-klijenti aħħarin ikunu jistgħu 
jirregolaw il-konsum tal-enerġija tagħhom 
stess, l-informazzjoni tal-kontijiet ibbażati 
fuq il-konsum effettiv għandhom isiru bil-
frekwenza li ġejja:

Or. en

Emenda 1687
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Kull xahar għall-konsum tal-elettriku. imħassar

Or. en
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Emenda 1688
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Kull xahar għall-konsum tal-elettriku. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu l-frekwenza tal-kontijiet filwaqt li jqisu li 
kontijiet aktar frekwenti ikollhom implikazzjonijiet ta' spejjeż sinifikanti fuq il-konsumaturi.

Emenda 1689
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Kull xahar għall-konsum tal-elettriku. (a) Kull xahar għall-konsum tal-elettriku.
Bil-kunsens tal-klijent finali, din il-
frekwenza tista' tinbidel u jintlaħaq 
ftehim biexil-kontijiet ikunu kull tliet 
xhur, kull sitt xhur jew kull sena. F'dawn 
il-każijiet il-klijent finali għandu jkun 
infurmat kull xahar dwar il-konsum 
annwali mistenni, mogħti bħala l-medja 
ta' kull xahar.

Or. de

Emenda 1690
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Kull xahar għall-konsum tal-elettriku. (a) Kull xahar għall-konsum tal-elettriku, 
sakemm mhux miftiehem mod ieħor mal-
klijent.

Or. de

Emenda 1691
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Kull xahar għall-konsum tal-elettriku. (a) Kull xahar għall-konsum tal-elettriku 
jekk teknikament raġjonevoli u fattibbli.

Or. en

Emenda 1692
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża 
għat-tisħin individwali, il-kontijiet 
għandhom jiġu pprovduti kull xahar.

imħassar

Or. en

Emenda 1693
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża 
għat-tisħin individwali, il-kontijiet 
għandhom jiġu pprovduti kull xahar.

imħassar

Or. en

Emenda 1694
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża għat-
tisħin individwali, il-kontijiet għandhom 
jiġu pprovduti kull xahar.

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali, sakemm il-gass naturali 
ma jkunx qed jintuża għall-skopijiet ta' 
tisħin individwali. F'dawn il-każi jistgħu 
jintlaħqu ftehimiet individwali. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ħafna konsumaturi jkunu jridu jiffrankaw fuq it-tisħin fis-sajf biex ikunu jistgħu ilaħħqu mat-
tisħin tad-djar tagħhom fix-xitwa. L-informazzjoni dwar il-konsum attwali hu aktar importanti 
milli kont preċiż kull xahar jew kull xahrejn. F'kull każ, il-konsumaturi għandu jkollhom l-
opportunità li jagħżlu. L-UE għandha tkompli tindirizza l-politiki tagħha lejn il-konsumaturi 
li jirriflettu.

Emenda 1695
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża għat-
tisħin individwali, il-kontijiet għandhom 

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża għat-
tisħin individwali, il-kontijiet għandhom 
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jiġu pprovduti kull xahar. jiġu pprovduti kull xahar. Bil-kunsens tal-
klijent finali, din il-frekwenza tista' 
tinbidel u jintlaħaq ftehim biex issir kull 
tliet xhur, kull sitt xhur jew kull sena. 
F'dawn il-każijiet il-klijent finali għandu 
jkun infurmat kull xahar dwar il-konsum 
annwali mistenni, mogħti bħala l-medja 
ta' kull xahar.

Or. de

Emenda 1696
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża għat-
tisħin individwali, il-kontijiet għandhom 
jiġu pprovduti kull xahar.

(b)  Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża għat-
tisħin individwali, l-informazzjoni lill-
konsumatur għandha tiġi pprovduta kull 
xahar jekk teknikament raġjonevoli u 
fattibbli.

Or. en

Emenda 1697
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża għat-
tisħin individwali, il-kontijiet għandhom 
jiġu pprovduti kull xahar.

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża għat-
tisħin individwali, l-informazzjoni
għandha tiġi pprovduta kull xahar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Unitajiet domestiċi żvantaġġjati jistgħu jsibu diffikultà kbira biex ilaħħqu ma' kontijiet ta' kull 
xahar u dan iżid il-prekarjetà tal-enerġija. Barra minn hekk, miżura bħal din hi l-prerogattiva 
ta' politiki soċjali u ekonomiċi tal-Istati Membri. L-Artikolu 8 għandu jirrispetta b'mod sħiħ 
id-Direttivi 2009/72 u 2009/73. 

Emenda 1698
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża għat-
tisħin individwali, il-kontijiet għandhom 
jiġu pprovduti kull xahar.

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża għat-
tisħin individwali, l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta kull xahar.

Or. de

Emenda 1699
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża għat-
tisħin individwali, il-kontijiet għandhom 
jiġu pprovduti kull xahar.

(b) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum 
tal-gass naturali. Fejn il-gass jintuża għat-
tisħin individwali, l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta kull xahar.

Or. en

Emenda 1700
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

imħassar

Or. en

Emenda 1701
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

imħassar

Or. en

Emenda 1702
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, u fejn 
miters individwali jkunu installati, il-
kontijiet, li jirriflettu l-konsum attwali,
għandhom ikunu pprovduti kull xahar waqt 
l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ, jekk mitlub 
mill-klijent finali. Jekk il-kontijiet ikunu 
bbażati fuq spejjeż ta' tisħin mifruxa, 
għandu tal-anqas darba fis-sena joħroġ 
kont ta' ammonti ugwali kull xahar. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hu li jiżgura li l-klijenti jirċievu informazzjoni fuq il-bażi ta' kull 
xahar, imma jagħmlu ħlasijiet regolari, identiċi sabiex ma jbatux matul ix-xhur tax-xitwa. 

Emenda 1703
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat fejn 
miters individwali jkunu installati, il-
kontijiet, ibbażati fuq il-konsum attwali,
għandhom ikunu pprovduti kull xahar waqt 
l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ, jekk mitlub 
mill-klijent finali. Fejn il-kontijiet ikunu 
bbażati fuq l-allokazzjoni tal-ispiża tat-
tisħin, il-kontijiet armonizzati ta' kull 
xahar għandhom ikunu bbilanċjati tal-
anqas b'mod annwali.

Or. en

Emenda 1704
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat fejn 
miters individwali jkunu installati, il-
kontijiet, ibbażati fuq il-konsum attwali,
għandhom ikunu pprovduti kull xahar waqt 
l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ, jekk mitlub 
mill-klijent finali. Fejn il-kontijiet ikunu 
bbażati fuq l-allokazzjoni tal-ispiża tat-
tisħin, il-kontijiet armonizzati ta' kull 
xahar għandhom ikunu bbilanċjati tal-
anqas b'mod annwali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Emenda 1705
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet jistgħu jkunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ, 
sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor 
mal-klijent. L-informazzjoni dwar il-
konsum għandha, madankollu, tkun 
provduta kull xahar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fuq kollox, hi meħtieġa flessibilità akbar sabiex jintlaħqu x-xewqat u l-ħtiġijiet individwali 
tal-konsumaturi filwaqt li dawn ma jidħlux fi spejjeż żejda, minħabba li, skont l-estimi inizjali, 
l-ispiża annwali biex isiru kontijiet tat-tisħin preċiżi kull xahar f'bini okkupat minn diversi 
partijiet jista' jammonta anke għal EUR 60.

Emenda 1706
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat fejn 
miters individwali jkunu installati, il-
kontijiet, ibbażati fuq il-konsum attwali,
għandhom ikunu pprovduti mingħajr ħlas
kull xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ, 
sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mill-
klijent finali.

Or. en

Emenda 1707
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, l-
informazzjoni għandha tkun ipprovduta
kull xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ 
jekk teknikament fattibbli u adattat.

Or. de

Emenda 1708
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, l-
informazzjoni għandha tkun ipprovduta
kull xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ 
jekk teknikament raġjonevoli u fattibbli.

Or. en
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Emenda 1709
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, l-
informazzjoni għandha tkun ipprovduta
kull xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti familji żvantaġġjati jistgħu jsibu diffikultà kbira biex ilaħħqu ma' kontijiet ta' kull xahar 
u dan iżid il-prekarjetà tal-enerġija. Barra minn hekk, miżura bħal din hi l-prerogattiva ta' 
politiki soċjali u ekonomiċi tal-Istati Membri. L-Artikolu 8 għandu jirrispetta b'mod sħiħ id-
Direttivi 2009/72 u 2009/73. 

Emenda 1710
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, l-
informazzjoni għandha tkun ipprovduta
kull xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

Or. en

Emenda 1711
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) B’tisħin u bi tkessiħ ċentralizzat, il-
kontijiet għandhom ikunu pprovduti kull 
xahar waqt l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

(c) B’tisħin u bi tkessiħ mid-distrett jew 
b'xi mod ċentralizzat ieħor, il-kontijiet 
għandhom ikunu pprovduti kull xahar waqt 
l-istaġun tat-tisħin/tkessiħ.

Or. en

Emenda 1712
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet 
tal-ilma sħun.

imħassar

Or. en

Emenda 1713
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet 
tal-ilma sħun.

imħassar

Or. en

Emenda 1714
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet
tal-ilma sħun.

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-
informazzjoni dwar l-ilma sħun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti familji żvantaġġjati jistgħu jsibu diffikultà kbira biex ilaħħqu ma' kontijiet ta' kull xahar 
u dan iżid il-prekarjetà tal-enerġija. Barra minn hekk, miżura bħal din hi l-prerogattiva ta' 
politiki soċjali u ekonomiċi tal-Istati Membri. L-Artikolu 8 għandu jirrispetta b'mod sħiħ id-
Direttivi 2009/72 u 2009/73. 

Emenda 1715
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet
tal-ilma sħun.

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-konsum
tal-ilma sħun.

Or. en

Emenda 1716
Norbert Glante

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet 
tal-ilma sħun.

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet 
tal-ilma sħun jew, jekk provdut mill-istess 
netwerk ċentrali, bl-istess frekwenza skont 
il-punt (c).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Jekk l-ilma sħun ikun pprovdut mill-istess netwerk ċentrali tat-tisħin, minħabba raġunijiet ta' 
spejjeż, l-intervalli tal-kontijiet għandhom ikunu l-istess.

Emenda 1717
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet
tal-ilma sħun.

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-
informazzjoni dwar l-ilma sħun lill-
konsumatur jekk teknikament raġjonevoli 
u fattibbli.

Or. en

Emenda 1718
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet 
tal-ilma sħun.

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet 
tal-ilma sħun jew, jekk provdut mill-istess 
sistema ċentrali, bl-istess frekwenza skont 
il-punt (c).

Or. en

Emenda 1719
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet 
tal-ilma sħun.

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet 
tal-ilma sħun jew, jekk provdut mill-istess 
sistema ċentrali, bl-istess frekwenza skont 
il-punt (c).

Or. en

Ġustifikazzjoni

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Emenda 1720
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet 
tal-ilma sħun.

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet 
tal-ilma sħun jew, jekk provdut mill-istess 
sistema ċentrali, bl-istess frekwenza skont 
il-punt (c).

Or. en

Emenda 1721
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 1 –  punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet 
tal-ilma sħun.

(d) Mill-inqas kull xahrejn għall-kontijiet 
tal-ilma sħun, jekk teknikament fattibbli u 
adegwat.

Or. de

Emenda 1722
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet ibbażati fuq il-kejl tal-konsum 
tas-sħana billi jintużaw l-allokaturi tal-
ispiża għas-sħana, għandhom ikunu 
akkumpanjati minn spjegazzjonijiet tan-
numri disponibbli permezz tad-displejs tal-
allokaturi tal-ispiża għas-sħana, fejn ikunu 
kkunsidrati l-karatteristiċi standard tal-
allokaturi tal-ispiża għas-sħana (EN 834) .

L-informazzjoni bbażata fuq il-kejl tal-
konsum tas-sħana billi jintużaw l-allokaturi 
tal-ispiża għas-sħana, għandha tkun
akkumpanjata minn spjegazzjonijiet tan-
numri disponibbli permezz tad-displejs tal-
allokaturi tal-ispiża għas-sħana, fejn ikunu 
kkunsidrati l-karatteristiċi standard tal-
allokaturi tal-ispiża għas-sħana (EN 834) .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti familji żvantaġġjati jistgħu jsibu diffikultà kbira biex ilaħħqu ma' kontijiet ta' kull xahar 
u dan iżid il-prekarjetà tal-enerġija. Barra minn hekk, miżura bħal din hi l-prerogattiva ta' 
politiki soċjali u ekonomiċi tal-Istati Membri. L-Artikolu 8 għandu jirrispetta b'mod sħiħ id-
Direttivi 2009/72 u 2009/73. 

Emenda 1723
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet ibbażati fuq il-kejl tal-konsum 
tas-sħana billi jintużaw l-allokaturi tal-

L-informazzjoni tal-kontijiet ibbażati fuq 
il-kejl tal-konsum tas-sħana billi jintużaw 
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ispiża għas-sħana, għandhom ikunu 
akkumpanjati minn spjegazzjonijiet tan-
numri disponibbli permezz tad-displejs tal-
allokaturi tal-ispiża għas-sħana, fejn ikunu 
kkunsidrati l-karatteristiċi standard tal-
allokaturi tal-ispiża għas-sħana (EN 834) .

l-allokaturi tal-ispiża għas-sħana, għandha
tkun akkumpanjata minn spjegazzjonijiet 
tan-numri disponibbli permezz tad-displejs 
tal-allokaturi tal-ispiża għas-sħana, fejn 
ikunu kkunsidrati l-karatteristiċi standard 
tal-allokaturi tal-ispiża għas-sħana 
(EN 834) .

Or. en

Emenda 1724
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjon li ġejja tkun disponibbli 
għall-klijenti aħħarin f’termini ċari u li 
jinftiehmu fil-kontijiet, fil-kuntratti, fit-
tranżazzjonijiet u fl-irċevuti fl-
istazzjonijiet ta’ distribuzzjoni jew 
mehmuża magħhom:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni meħtieġa u relevanti tkun 
disponibbli għall-klijenti aħħarin f’termini 
ċari u li jinftiehmu kif mitlub mid-
Direttiva 2009/72/KE għall-elettriku u d-
Direttiva 2009/73/KE għall-gass. Din l-
informazzjoni tista' tiġi ppreżentata 
f'forom diversi u f'intervalli differenti, 
b'mod ċar u konċiż, filwaqt li tiġi 
kkunsidrata l-ħtieġa li jitnaqqas kemm 
ikun possibli l-eċċess ta' informazzjoni 
għall-klijent.

Or. en

Emenda 1725
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjon li ġejja tkun disponibbli 
għall-klijenti aħħarin f’termini ċari u li 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni li ġejja tkun disponibbli 
għall-klijenti aħħarin f’termini ċari u li 
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jinftiehmu fil-kontijiet, fil-kuntratti, fit-
tranżazzjonijiet u fl-irċevuti fl-istazzjonijiet 
ta’ distribuzzjoni jew mehmuża magħhom:

jinftiehmu fil-kontijiet, fil-kuntratti, fit-
tranżazzjonijiet u fl-irċevuti jew mehmuża 
magħhom:

Or. ro

Emenda 1726
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjon li ġejja tkun disponibbli 
għall-klijenti aħħarin f’termini ċari u li 
jinftiehmu fil-kontijiet, fil-kuntratti, fit-
tranżazzjonijiet u fl-irċevuti fl-istazzjonijiet 
ta’ distribuzzjoni jew mehmuża magħhom:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni li ġejja tkun disponibbli 
għall-klijenti aħħarin għall-inqas kull sena 
f’termini ċari u li jinftiehmu fil-kontijiet, 
fil-kuntratti, fit-tranżazzjonijiet u fl-
irċevuti fl-istazzjonijiet ta’ distribuzzjoni 
jew mehmuża magħhom:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux dejjem tagħmel sens jew hi ekonomikament vijabbli li tgħaddi lill-klijenti l-
informazzjoni sħiħa kull xahar. F'ħafna każi l-għoti tal-informazzjoni darba f'sena ikun 
biżżejjed.

Emenda 1727
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prezzijiet effettivi kurrenti u l-
konsum effettiv tal-enerġija;

imħassar

Or. en
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Emenda 1728
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-komponenti kollha li jiffurmaw il-
prezz (finali) fil-kontijiet, b'deskrizzjoni 
dettaljata ta' kull komponent;

Or. ro

Emenda 1729
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-paraguni tal-konsum kurrenti tal-
enerġija tal-klijent aħħari mal-konsum 
għall-istess perjodu fis-sena preċedenti, 
preferibbilment f’forma grafika;

imħassar

Or. en

Emenda 1730
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-paraguni ma’ klijent aħħari medju 
normalizzat jew skont parametri ta' 
referenza fl-istess kategorija ta’ utenti;

imħassar

Or. en
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Emenda 1731
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-paraguni ma’ klijent aħħari medju 
normalizzat jew skont parametri ta' 
referenza fl-istess kategorija ta’ utenti;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din it-tip ta' informazzjoni mhijiex adattata għall-format ta' kont. Barra minn hekk, li jkun 
hemm wisq talbiet għal informazzjoni addizzjonali fuq il-kontijiet tista' tagħmilhom 
ingumbrati wisq u b'hekk tnaqqas l-effettività tal-messaġġi li jkunu qed jitwasslu.

Emenda 1732
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-paraguni ma’ klijent aħħari medju 
normalizzat jew skont parametri ta' 
referenza fl-istess kategorija ta’ utenti;

imħassar

Or. ro

Emenda 1733
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-informazzjoni ta’ kuntatt għall-
organizzazzjonijiet tal-klijenti aħħarin, 
għall-aġenziji tal-enerġija jew għal korpi 

imħassar
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simili, inklużi l-indirizzi tal-websajts minn 
fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-
miżuri disponibbli għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika, il-profili komparattivi tal-
utenti aħħarin u l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi oġġettivi għal tagħmir li juża l-
enerġija.

Or. en

Emenda 1734
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-informazzjoni ta’ kuntatt għall-
organizzazzjonijiet tal-klijenti aħħarin, 
għall-aġenziji tal-enerġija jew għal korpi 
simili, inklużi l-indirizzi tal-websajts minn 
fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-
miżuri disponibbli għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika, il-profili komparattivi tal-utenti 
aħħarin u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
oġġettivi għal tagħmir li juża l-enerġija.

d) l-informazzjoni ta’ kuntatt għall-
organizzazzjonijiet tal-klijenti aħħarin, 
għall-aġenziji tal-enerġija jew għal korpi 
simili li huma indipendenti u akkreditati, 
inklużi l-indirizzi tal-websajts minn fejn 
tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-miżuri 
disponibbli għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika, il-profili komparattivi tal-utenti 
aħħarin u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
oġġettivi għal tagħmir li juża l-enerġija.

Or. en

Emenda 1735
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
tabella b'sommarju li jkun fiha l-
informazzjoni li ġejja tkun inkluża fuq 
quddiem ta' kull kont tal-gass u tal-
elettriku:
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(a) L-isem eżatt tat-tariffa;
(b) L-ammont ta' enerġija kkunsmata;
(c) Ir-rata tal-gass u/jew tal-elettriku kull 
kWh u kif titqassam fuq kull ġurnata;
(d) Kif ġiet ikkalkulata l-iżpiza; 
(e) Xi tnaqqis li l-klijent jista' jkun qed 
jibbenefika minnu u meta dan it-tnaqqis 
jispiċċa;
(f) Xi ammonti li l-klijent ikollu jħallas 
jekk ibiddel il-fornitur

Or. en

Justification

Hu importanti li l-konsumaturi jkunu f'pożizzjoni li jifhmu l-kontijiet tal-enerġija sabiex 
jistgħu jbiddlu l-konsum tal-enerġija tagħhom.  Tabella b'sommarju li jkun fiha l-
informazzjoni ta' hawn fuq fil-kontijiet kollha tal-gass u tal-elettriku tippermetti lill-
konsumaturi, mad-daqqa t'għajn, li jifhmu l-kontijiet tagħhom.

Emenda 1736
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom ukoll jiżguraw 
li l-klijenti  finali jingħataw 
indikazzjonijiet ta' paraguni ma' kljient 
aħħari medju normalizzat jew ta' 
referenza tal-istess kategorija ta' utent 
f'termini ċari u li jinftiehmu sew fil-
kontijiet tagħhom, kuntratti, 
tranżazzjonijiet jew irċevuti mill-
istazzjonijiet tad-distribuzzjoni, jew 
mehmuża magħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti li jingħataw indikazzjoni ta' informazzjoni disponibbli bnadi oħra, per 
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eżempju fuq websajts, fejn mhux adatt li din l-informazzjoni tkun inkluża fil-kont innifsu.

Emenda 1737
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jibagħtu kuntratti u bidliet fil-
kuntratti, u fil-kontijiet li jirċievu l-klijenti 
jew permezz ta’ websajts li jindirizzaw lil 
klijenti individwali, id-distributuri tal-
enerġija, l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u l-kumpaniji tal-bejgħ tal-
enerġija fil-livell tal-konsumatur, 
għandhom jinformaw lill-klijenti tagħhom 
b’mod ċar u li jinftiehem bl-informazzjoni 
ta’ kuntatt għal ċentri ta’ pariri 
indipendenti għall-konsumaturi, aġenziji 
tal-enerġija jew istituzzjonijiet simili, 
inklużi l-indirizzi fuq l-internet tagħhom, 
fejn jistgħu jiksbu pariri dwar il-miżuri 
disponibbli tal-effiċjenza enerġetika, il-
profili tal-parametri ta' referenza għall-
konsum tal-enerġija tagħhom u l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi tat-tagħmir li 
juża l-enerġija li jistgħu jservu sabiex 
inaqqsu l-konsum ta’ dan it-tagħmir.

Il-kumpaniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell 
tal-konsumatur għandhom jinformaw lill-
klijenti tagħhom b’mod ċar u li jinftiehem 
bl-informazzjoni dwar il-punt ta' kuntatt 
uniku kif mitlub għall-elettriku mill-
Artikolu 3 (12) tad-Direttiva 2009/72/KE, 
u għall-gass mill-Artikolu 3 (9) tad-
Direttiva 2009/73/KE.

Or. en

Emenda 1738
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VI – taqsima 2 – punt 2.3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jibagħtu kuntratti u bidliet fil-
kuntratti, u fil-kontijiet li jirċievu l-klijenti 
jew permezz ta’ websajts li jindirizzaw lil 
klijenti individwali, id-distributuri tal-

Meta jibagħtu kuntratti u bidliet fil-
kuntratti, u fil-kontijiet li jirċievu l-klijenti 
jew mehmuża magħhom jew permezz ta’ 
websajts li jindirizzaw lil klijenti 
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enerġija, l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni u l-kumpaniji tal-bejgħ tal-
enerġija fil-livell tal-konsumatur, 
għandhom jinformaw lill-klijenti tagħhom 
b’mod ċar u li jinftiehem bl-informazzjoni 
ta’ kuntatt għal ċentri ta’ pariri 
indipendenti għall-konsumaturi, aġenziji 
tal-enerġija jew istituzzjonijiet simili, 
inklużi l-indirizzi fuq l-internet tagħhom, 
fejn jistgħu jiksbu pariri dwar il-miżuri 
disponibbli tal-effiċjenza enerġetika, il-
profili tal-parametri ta' referenza għall-
konsum tal-enerġija tagħhom u l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi tat-tagħmir li 
juża l-enerġija li jistgħu jservu sabiex 
inaqqsu l-konsum ta’ dan it-tagħmir.

individwali, id-distributuri tal-enerġija, l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni u l-
kumpaniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell 
tal-konsumatur, għandhom jinformaw lill-
klijenti tagħhom b’mod ċar u li jinftiehem 
bl-informazzjoni ta’ kuntatt għal ċentri ta’ 
pariri indipendenti għall-konsumaturi, 
aġenziji tal-enerġija jew istituzzjonijiet 
simili, inklużi l-indirizzi fuq l-internet 
tagħhom, fejn jistgħu jiksbu pariri dwar il-
miżuri disponibbli tal-effiċjenza 
enerġetika, il-profili tal-parametri ta' 
referenza għall-konsum tal-enerġija 
tagħhom u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tat-
tagħmir li juża l-enerġija li jistgħu jservu 
sabiex inaqqsu l-konsum ta’ dan it-tagħmir.

Or. de

Emenda 1739
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Anness VII

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Emenda 1740
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u għat-
tkessiħ imsemmija fl-Artikolu 10(1) 
għandhom jinkludu:

1. Il-valutazzjoni tal-potenzjal nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ imsemmija fl-
Artikolu 10(1) għandha tinkludi:

Or. en
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Emenda 1741
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u għat-
tkessiħ imsemmija fl-Artikolu 10(1) 
għandhom jinkludu:

1. L-analiżijiet tal-potenzjal nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ imsemmija fl-
Artikolu 10(1) għandhom jinkludu:

Or. en

Emenda 1742
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u għat-
tkessiħ imsemmija fl-Artikolu 10(1) 
għandhom jinkludu:

1. Il-mapep nazzjonali għat-tisħin u għat-
tkessiħ imsemmija fl-Artikolu 10(1) 
għandhom jinkludu:

Or. fi

Emenda 1743
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u għat-
tkessiħ imsemmija fl-Artikolu 10(1) 
għandhom jinkludu:

1. Il-pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u għat-
tkessiħ imsemmija fl-Artikolu 10(1) 
jistgħu jinkludu:

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-iskala enormi ta' ċirkustanzi lokali fl-UE hi partikolarment evidenti fil-livell lokali. Għal 
din ir-raġuni, l-arranġamenti li jmexxu l-abbozzar tal-pjanijiet korrispondenti għandhom 
ikunu aktar flessibbli.

Emenda 1744
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt c – punt i – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-punti tad-domanda għat-tisħin u għat-
tkessiħ, inklużi:

(i) il-punti sinifikanti tad-domanda għat-
tisħin u għat-tkessiħ:

Or. en

Emenda 1745
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt c – punt i – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-muniċipalitajiet u l-konurbazzjonijiet 
bi proporzjon ta’ art ta’ mill-inqas 0.3; kif 
ukoll

imħassar

Or. en

Emenda 1746
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt c – punt i – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– iż-żoni industrijali b’konsum totali 
annwali ta’ tisħin u ta’ tkessiħ ta’ iktar 

imħassar
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minn 20 GWh;

Or. en

Emenda 1747
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt c – punt iii – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-punti ta’ provvista potenzjali tat-
tisħin u tat-tkessiħ, inklużi:

(iii) il-punti sinifikanti ta’ provvista 
potenzjali tat-tisħin u tat-tkessiħ:

Or. en

Emenda 1748
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt c – punt iii – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni tal-
elettriku bi produzzjoni totali annwali tal-
elettriku ta’ iktar minn 20 GWh; kif ukoll

imħassar

Or. en

Emenda 1749
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt c – punt iii – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-impjanti ta’ inċinerazzjoni tal-iskart; imħassar

Or. en
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Emenda 1750
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt c – punt iii – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-installazzjonijiet ta’ koġenerazzjoni 
eżistenti u ppjanati, ikklassifikati skont l-
Anness VII, u l-installazzjonijiet tat-tisħin 
distrettwali.

imħassar

Or. en

Emenda 1751
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-identifikazzjoni tad-domanda għat-
tisħin u għat-tkessiħ li tista’ tiġi sodisfatta 
b’koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
inkluża l-mikrokoġenerazzjoni
residenzjali, u bit-tisħin u t-tkessiħ 
distrettwali;

(d) l-identifikazzjoni tad-domanda għat-
tisħin u għat-tkessiħ li tista’ tiġi sodisfatta 
b’koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja, 
inkluża, fejn applikabbli, sezzjoni 
speċifika dwar il-mikrokoġenerazzjoni
residenzjali u bit-tisħin u t-tkessiħ 
distrettwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar mill-Anness VII li l-Istati Membri huma mħeġġa jipprovdu ċifra separata 
dwar id-domanda tat-tisħin u t-tkessiħ li għandha tkun issodisfata mill-unitajiet tal-
mikrokoġenerazzjoni. Jekk l-Istati Membri jipprovdu biss ċifra ġenerali għall-koġenerazzjoni 
b'effiċjenza għolja, il-mikroġenerazzjoni tista' ma tkunx ikkunsidrata b'mod suffiċjenti fil-
kalkolazzjoni.

Emenda 1752
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-identifikazzjoni tal-potenzjal għal 
koġenerazzjoni addizzjonali b’effiċjenza 
għolja, inkluż mir-rinnovazzjoni tal-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni u 
industrijali eżistenti jew faċilitajiet oħrajn 
li jiġġeneraw sħana mormija u mill-
konstruzzjoni ta’ installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni u industrijali ġodda jew ta’ 
faċilitajiet oħrajn li jiġġeneraw sħana 
mormija;

(e) l-identifikazzjoni tal-potenzjal għal 
koġenerazzjoni addizzjonali b’effiċjenza 
għolja, inkluż mill-kostruzzjoni ta’ 
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni u 
industrijali ġodda jew ta’ faċilitajiet oħrajn 
li jiġġeneraw sħana mormija;;

Or. fi

Emenda 1753
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt f – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-miżuri li għandhom jiġu adottati sal-
2020 u sal-2030 sabiex jitwettaq il-
potenzjal f’(e) ħalli tiġi sodisfatta d-
domanda f’(d), inklużi:

(f) il-miżuri li jistgħu jittieħdu sal-2020 u 
sal-2030 sabiex jitwettaq il-potenzjal f’(e) 
ħalli tiġi sodisfatta d-domanda f’(d), 
inklużi:

Or. en

Emenda 1754
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt f – punt ii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) miżuri li jiżguraw li l-
installazzjonijiet il-ġodda ta’ ġenerazzjoni 



AM\884267MT.doc 55/87 PE476.055

MT

tal-elettriku termali u l-impjanti 
industrijali li jipproduċu sħana utli 
jinbnew f’siti fejn se jiġi rkuprat ammont 
massimu tas-sħana utli disponibbli sabiex 
tkun issodisfata d-domanda attwali jew 
imbassra għat-tisħin u għat-tkessiħ;

Or. en

Emenda 1755
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt f – punt ii b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iib) miżuri li jiżguraw li ż-żoni 
residenzjali l-ġodda jew l-impjanti 
industrijali l-ġodda li jikkonsmaw is-
sħana fil-proċessi ta’ produzzjoni 
tagħhom jinbnew f’siti fejn l-ammont 
massimu tad-domanda għas-sħana 
tagħhom se jiġi ssodisfat mis-sħana utli 
disponibbli, kif ġie identifikat fil-
valutazzjoni, inkluż il-ġbir fi gruppi ta' 
għadd ta' impjanti industrijali fl-istess 
post bil-għan li jiġi żgurat l-aħjar bilanċ 
bejn id-domanda u l-provvista għat-tisħin 
u għat-tkessiħ;

Or. en

Emenda 1756
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt f – punt ii c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iic) miżuri li jiżguraw li l-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni tal-
elettriku termali, l-impjanti industrijali li 
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jipproduċu sħana utli, l-impjanti ta’ 
inċinerazzjoni tal-iskart u impjanti oħrajn 
ta’ skart għall-enerġija, ikunu konnessi 
man-netwerk lokali ta’ tisħin jew ta’ 
tkessiħ distrettwali;

Or. en

Emenda 1757
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt f – punt ii d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iid) miżuri li jiżguraw li ż-żoni 
residenzjali u l-impjanti industrijali li 
jikkonsmaw is-sħana fil-proċessi ta’ 
produzzjoni tagħhom ikunu konnessi 
man-netwerk lokali ta’ tisħin jew ta’ 
tkessiħ distrettwali.

Or. en

Emenda 1758
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) stima tal-enerġija primarja li għandha 
tiġi ffrankata;

(h) stima tal-enerġija primarja jew finali li 
għandha tiġi ffrankata;

Or. fi

Emenda 1759
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) stima tal-miżuri ta’ appoġġ pubbliku 
għat-tisħin u għat-tkessiħ, jekk ikun hemm, 
bil-baġit annwali u bl-identifikazzjoni tal-
element potenzjali ta’ għajnuna. Dan ma 
jippreġudikax notifika separata tal-iskemi 
ta’ appoġġ pubbliku għal valutazzjoni ta’ 
għajnuna mill-Istat.

(i) stima tal-miżuri ta’ appoġġ pubbliku 
għat-tisħin u għat-tkessiħ distrettwali, jekk 
ikun hemm, bil-baġit annwali u bl-
identifikazzjoni tal-element potenzjali ta’ 
għajnuna. Dan ma jippreġudikax notifika 
separata tal-iskemi ta’ appoġġ pubbliku 
għal valutazzjoni ta’ għajnuna mill-Istat.

Or. ro

Emenda 1760
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa fejn ikun xieraq, il-pjan jista’ jkun 
magħmul minn għadd ta’ pjanijiet reġjonali 
jew lokali.

2. Sa fejn ikun xieraq, il-pjan jista’ jkun 
magħmul minn għadd ta’ pjanijiet ta' 
tisħin jew ta' tkessiħ reġjonali jew lokali.

Or. en

Emenda 1761
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa fejn ikun xieraq, il-pjan jista’ jkun 
magħmul minn għadd ta’ pjanijiet 
reġjonali jew lokali.

2. Sa fejn ikun xieraq, il-mappa ta' tisħin 
jew ta' tkessiħ tista’ tkun magħmula minn 
għadd ta’ pjanijiet reġjonali jew lokali.

Or. fi
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Emenda 1762
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Werner Langen, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjanijiet għall-ispazju urban 
għandhom ikunu mfassla sabiex jiżguraw 
li:

imħassar

(a) l-installazzjonijiet il-ġodda ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali u l-
impjanti industrijali li jipproduċu sħana 
mormija jkunu jinsabu f’siti fejn se jiġi 
rkuprat ammont massimu tas-sħana 
mormija disponibbli sabiex tkun 
sodisfatta d-domanda eżistenti jew 
imbassra għas-sħana u għat-tkessiħ;
(b) iż-żoni residenzjali l-ġodda jew l-
impjanti industrijali l-ġodda li 
jikkonsmaw is-sħana fil-proċessi ta’ 
produzzjoni tagħhom jkunu jinsabu f’siti 
fejn ammont massimu mid-domanda 
għas-sħana tagħhom se jiġi sodisfatt mis-
sħana mormija disponibbli, kif ġie 
identifikat fil-pjanijiet nazzjonali għat-
tisħin u għat-tkessiħ. Sabiex ikun żgurat 
l-aħjar bilanċ bejn id-domanda u l-
provvista għas-sħana u għat-tkessiħ, il-
pjanijiet għall-ispazju għandhom 
jiffavorixxu l-ġbir fi gruppi ta’ għadd ta’ 
impjanti industrijali fl-istess post;
(c) l-installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni tal-
elettriku termali, l-impjanti industrijali li 
jipproduċu sħana mormija, l-impjanti ta’ 
inċinerazzjoni tal-iskart u impjanti oħrajn 
ta’ skart għall-enerġija, ikunu konnessi 
man-netwerk lokali ta’ tisħin jew ta’ 
tkessiħ distrettwali;
(d) iż-żoni residenzjali u l-impjanti 
industrijali li jikkonsmaw is-sħana fil-
proċessi ta’ produzzjoni tagħhom ikunu 
konnessi man-netwerk lokali ta’ tisħin jew 
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ta’ tkessiħ distrettwali.

Or. en

Emenda 1763
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjanijiet għall-ispazju urban 
għandhom ikunu mfassla sabiex jiżguraw 
li:

imħassar

(a) l-installazzjonijiet il-ġodda ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali u l-
impjanti industrijali li jipproduċu sħana 
mormija jkunu jinsabu f’siti fejn se jiġi 
rkuprat ammont massimu tas-sħana 
mormija disponibbli sabiex tkun 
sodisfatta d-domanda eżistenti jew 
imbassra għas-sħana u għat-tkessiħ;
(b) iż-żoni residenzjali l-ġodda jew l-
impjanti industrijali l-ġodda li 
jikkonsmaw is-sħana fil-proċessi ta’ 
produzzjoni tagħhom jkunu jinsabu f’siti 
fejn ammont massimu mid-domanda 
għas-sħana tagħhom se jiġi sodisfatt mis-
sħana mormija disponibbli, kif ġie 
identifikat fil-pjanijiet nazzjonali għat-
tisħin u għat-tkessiħ. Sabiex ikun żgurat 
l-aħjar bilanċ bejn id-domanda u l-
provvista għas-sħana u għat-tkessiħ, il-
pjanijiet għall-ispazju għandhom 
jiffavorixxu l-ġbir fi gruppi ta’ għadd ta’ 
impjanti industrijali fl-istess post;
(c) l-installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni tal-
elettriku termali, l-impjanti industrijali li 
jipproduċu sħana mormija, l-impjanti ta’ 
inċinerazzjoni tal-iskart u impjanti oħrajn 
ta’ skart għall-enerġija, ikunu konnessi 
man-netwerk lokali ta’ tisħin jew ta’ 
tkessiħ distrettwali;
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(d) iż-żoni residenzjali u l-impjanti 
industrijali li jikkonsmaw is-sħana fil-
proċessi ta’ produzzjoni tagħhom ikunu 
konnessi man-netwerk lokali ta’ tisħin jew 
ta’ tkessiħ distrettwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din mhix adatta bħala dispożizzjoni mandatorja minħabba d-differenzi fiċ-ċirkustanzi 
nazzjonali. Dawn ir-rekwiżiti speċifiċi għall-ippjanar spazjali jżidu sew il-piżijiet addizzjonali 
għall-Istati Membri.  Għandu jitħalla f'idejn l-Istati Membri li jiddeterminaw l-aktar miżuri u 
mezzi adattati ta' implimentazzjoni biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti.

Emenda 1764
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjanijiet għall-ispazju urban 
għandhom ikunu mfassla sabiex jiżguraw 
li:

imħassar

(a) l-installazzjonijiet il-ġodda ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali u l-
impjanti industrijali li jipproduċu sħana 
mormija jkunu jinsabu f’siti fejn se jiġi 
rkuprat ammont massimu tas-sħana 
mormija disponibbli sabiex tkun 
sodisfatta d-domanda eżistenti jew 
imbassra għas-sħana u għat-tkessiħ;
(b) iż-żoni residenzjali l-ġodda jew l-
impjanti industrijali l-ġodda li 
jikkonsmaw is-sħana fil-proċessi ta’ 
produzzjoni tagħhom jkunu jinsabu f’siti 
fejn ammont massimu mid-domanda 
għas-sħana tagħhom se jiġi sodisfatt mis-
sħana mormija disponibbli, kif ġie 
identifikat fil-pjanijiet nazzjonali għat-
tisħin u għat-tkessiħ. Sabiex ikun żgurat 
l-aħjar bilanċ bejn id-domanda u l-
provvista għas-sħana u għat-tkessiħ, il-
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pjanijiet għall-ispazju għandhom 
jiffavorixxu l-ġbir fi gruppi ta’ għadd ta’ 
impjanti industrijali fl-istess post;
(c) l-installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni tal-
elettriku termali, l-impjanti industrijali li 
jipproduċu sħana mormija, l-impjanti ta’ 
inċinerazzjoni tal-iskart u impjanti oħrajn 
ta’ skart għall-enerġija, ikunu konnessi 
man-netwerk lokali ta’ tisħin jew ta’ 
tkessiħ distrettwali;
(d) iż-żoni residenzjali u l-impjanti 
industrijali li jikkonsmaw is-sħana fil-
proċessi ta’ produzzjoni tagħhom ikunu 
konnessi man-netwerk lokali ta’ tisħin jew 
ta’ tkessiħ distrettwali.

Or. en

Emenda 1765
Marita Ulvskog

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjanijiet għall-ispazju urban 
għandhom ikunu mfassla sabiex jiżguraw 
li:

imħassar

(a) l-installazzjonijiet il-ġodda ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali u l-
impjanti industrijali li jipproduċu sħana 
mormija jkunu jinsabu f’siti fejn se jiġi 
rkuprat ammont massimu tas-sħana 
mormija disponibbli sabiex tkun 
sodisfatta d-domanda eżistenti jew 
imbassra għas-sħana u għat-tkessiħ;
(b) iż-żoni residenzjali l-ġodda jew l-
impjanti industrijali l-ġodda li 
jikkonsmaw is-sħana fil-proċessi ta’ 
produzzjoni tagħhom jkunu jinsabu f’siti 
fejn ammont massimu mid-domanda 
għas-sħana tagħhom se jiġi sodisfatt mis-
sħana mormija disponibbli, kif ġie 
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identifikat fil-pjanijiet nazzjonali għat-
tisħin u għat-tkessiħ. Sabiex ikun żgurat 
l-aħjar bilanċ bejn id-domanda u l-
provvista għas-sħana u għat-tkessiħ, il-
pjanijiet għall-ispazju għandhom 
jiffavorixxu l-ġbir fi gruppi ta’ għadd ta’ 
impjanti industrijali fl-istess post;
(c) l-installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni tal-
elettriku termali, l-impjanti industrijali li 
jipproduċu sħana mormija, l-impjanti ta’ 
inċinerazzjoni tal-iskart u impjanti oħrajn 
ta’ skart għall-enerġija, ikunu konnessi 
man-netwerk lokali ta’ tisħin jew ta’ 
tkessiħ distrettwali;
(d) iż-żoni residenzjali u l-impjanti 
industrijali li jikkonsmaw is-sħana fil-
proċessi ta’ produzzjoni tagħhom ikunu 
konnessi man-netwerk lokali ta’ tisħin jew 
ta’ tkessiħ distrettwali.

Or. en

Emenda 1766
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-installazzjonijiet il-ġodda ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali u l-
impjanti industrijali li jipproduċu sħana 
mormija jkunu jinsabu f’siti fejn se jiġi 
rkuprat ammont massimu tas-sħana 
mormija disponibbli sabiex tkun sodisfatta 
d-domanda eżistenti jew imbassra għas-
sħana u għat-tkessiħ;

(a) l-installazzjonijiet il-ġodda ta’ 
ġenerazzjoni tal-elettriku termali u l-
impjanti industrijali li jipproduċu sħana 
mormija jkunu jinsabu − safejn hu 
possibbli − f’siti fejn se jiġi rkuprat 
ammont massimu tas-sħana mormija 
disponibbli sabiex tkun sodisfatta d-
domanda eżistenti jew imbassra għas-sħana 
u għat-tkessiħ;

Or. fi
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Emenda 1767
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness VII – taqsima 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni residenzjali l-ġodda jew l-
impjanti industrijali l-ġodda li jikkonsmaw 
is-sħana fil-proċessi ta’ produzzjoni 
tagħhom jkunu jinsabu f’siti fejn ammont 
massimu mid-domanda għas-sħana 
tagħhom se jiġi sodisfatt mis-sħana 
mormija disponibbli, kif ġie identifikat fil-
pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u għat-
tkessiħ. Sabiex ikun żgurat l-aħjar bilanċ 
bejn id-domanda u l-provvista għas-sħana 
u għat-tkessiħ, il-pjanijiet għall-ispazju 
għandhom jiffavorixxu l-ġbir fi gruppi ta’ 
għadd ta’ impjanti industrijali fl-istess post;

(b) iż-żoni residenzjali l-ġodda jew l-
impjanti industrijali l-ġodda li jikkonsmaw
is-sħana fil-proċessi ta’ produzzjoni 
tagħhom jkunu jinsabu − safejn hu 
possibbli − f’siti fejn ammont massimu 
mid-domanda għas-sħana tagħhom se jiġi 
sodisfatt mis-sħana mormija disponibbli, 
kif ġie identifikat fil-mapep nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ. Sabiex ikun 
żgurat l-aħjar bilanċ bejn id-domanda u l-
provvista għas-sħana u għat-tkessiħ, il-
pjanijiet għall-ispazju għandhom 
jiffavorixxu l-ġbir fi gruppi ta’ għadd ta’ 
impjanti industrijali fl-istess post;

Or. fi

Emenda 1768
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness VIII

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-mod m'għandux post f'suq liberalizzat, jixbaħ aktar l-ekonomija ppjanata stil 
komunista. Il-Kummissjoni għandha minflok tintalab tiżviluppa mudelli għal studji 
korrispondenti tal-fattibilità.

Emenda 1769
Eija-Riitta Korhola
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Proposta għal direttiva
Anness VIII

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwestjonijiet dwar il-lokalità u l-miżuri l-oħra li huma  ferm dettaljati għandhom jitneħħew 
minn din il-proposta.  Il-kalkolazzjonijiet ta' investiment ibbażati fuq l-ekonomija u t-
teknoloġija huma biżżejjed biex wieħed jara hemmx potenzjal għall-impjant tas-CHP u l-użu 
ekonomiku kemm għall-elettriku u kemm għat-tisħin.

Emenda 1770
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness VIII

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Emenda 1771
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal direttiva
Anness VIII

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. fi

Emenda 1772
András Gyürk
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Proposta għal direttiva
Anness VIII

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Emenda 1773
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Anness VIII – taqsima 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jeżisti punt ta’ domanda għas-sħana 
tal-kapaċità mogħtija fil-kolonna B jew 
ikun hemm punt ta’ domanda għas-sħana 
potenzjali, l-impjant tal-enerġija jrid ikun
jinsab f’inqas mid-distanza korrispondenti 
fil-kolonna A. Punt ta’ domanda għas-
sħana potenzjali huwa ddefinit bħala punt 
fejn jista’ jintwera li jista’ raġonevolment 
jinħoloq wieħed, pereżempju billi jinbena 
netwerk ta’ tisħin distrettwali. Pereżempju, 
permezz ta’ tekniki standard ta’ stima, jekk 
jista’ jintwera li teżisti tagħbija ta’ sħana 
aggregata ta’ iktar minn 15 MW / km2, dan 
jiġi kkunsidrat li huwa punt ta’ domanda 
għas-sħana. Is-somma totali ta’ tagħbiji li 
jistgħu jiġu konnessi f’kilometri kwadri 
għandha tiġi kkunsidrata bħala li hija l-
kapaċità ta’ domanda ta’ punti ta’ domanda 
għas-sħana ta’ din ix-xorta.

Fejn jeżisti punt ta’ domanda għas-sħana 
tal-kapaċità mogħtija fil-kolonna B jew 
ikun hemm punt ta’ domanda għas-sħana 
potenzjali, hu rakkomandat li l-impjant 
tal-enerġija jkun jinsab f’inqas mid-
distanza korrispondenti fil-kolonna A. Punt 
ta’ domanda għas-sħana potenzjali huwa 
ddefinit bħala punt fejn jista’ jintwera li 
jista’ raġonevolment jinħoloq wieħed, 
pereżempju billi jinbena netwerk ta’ tisħin 
distrettwali. Pereżempju, permezz ta’ 
tekniki standard ta’ stima, jekk jista’ 
jintwera li teżisti tagħbija ta’ sħana 
aggregata ta’ iktar minn 15 MW / km2, dan 
jiġi kkunsidrat li huwa punt ta’ domanda 
għas-sħana. Is-somma totali ta’ tagħbiji li 
jistgħu jiġu konnessi f’kilometri kwadri 
għandha tiġi kkunsidrata bħala li hija l-
kapaċità ta’ domanda ta’ punti ta’ domanda 
għas-sħana ta’ din ix-xorta.

Or. fi

Emenda 1774
Evžen Tošenovský
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Proposta għal direttiva
Anness VIII – taqsima 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jeżisti punt ta’ domanda għas-sħana 
tal-kapaċità mogħtija fil-kolonna B jew 
ikun hemm punt ta’ domanda għas-sħana 
potenzjali, l-impjant tal-enerġija jrid ikun
jinsab f’inqas mid-distanza korrispondenti 
fil-kolonna A. Punt ta’ domanda għas-
sħana potenzjali huwa ddefinit bħala punt 
fejn jista’ jintwera li jista’ raġonevolment 
jinħoloq wieħed, pereżempju billi jinbena 
netwerk ta’ tisħin distrettwali. Pereżempju, 
permezz ta’ tekniki standard ta’ stima, jekk 
jista’ jintwera li teżisti tagħbija ta’ sħana 
aggregata ta’ iktar minn 15 MW / km2, dan 
jiġi kkunsidrat li huwa punt ta’ domanda 
għas-sħana. Is-somma totali ta’ tagħbiji li 
jistgħu jiġu konnessi f’kilometri kwadri 
għandha tiġi kkunsidrata bħala li hija l-
kapaċità ta’ domanda ta’ punti ta’ domanda 
għas-sħana ta’ din ix-xorta.

Fejn jeżisti punt ta’ domanda għas-sħana 
tal-kapaċità mogħtija fil-kolonna B jew 
ikun hemm punt ta’ domanda għas-sħana 
potenzjali, l-impjant tal-enerġija jista' jkun
lokalizzat f’inqas mid-distanza 
korrispondenti fil-kolonna A. Punt ta’ 
domanda għas-sħana potenzjali huwa 
ddefinit bħala punt fejn jista’ jintwera li 
jista’ raġonevolment jinħoloq wieħed, 
pereżempju billi jinbena netwerk ta’ tisħin 
distrettwali. Pereżempju, permezz ta’ 
tekniki standard ta’ stima, jekk jista’ 
jintwera li teżisti tagħbija ta’ sħana 
aggregata ta’ iktar minn 15 MW / km2, dan 
jiġi kkunsidrat li huwa punt ta’ domanda 
għas-sħana. Is-somma totali ta’ tagħbiji li 
jistgħu jiġu konnessi f’kilometri kwadri 
għandha tiġi kkunsidrata bħala li hija l-
kapaċità ta’ domanda ta’ punti ta’ domanda 
għas-sħana ta’ din ix-xorta.

Or. en

Emenda 1775
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Anness VIII a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS VIII a
Linji gwida bażiċi biex issir analiżi tal-

kost-benefiċċji biex tintuża skont l-
Artikolu 10

L-analiżi tal-kost-benefiċċji għandha 
tikkonsisti f'għadd ta' prinċipji gwida 
komprensivi biex ikun ivvalutat proġett 
fis-settur tal-enerġija. Il-linji gwida 
għandhom jikkunsidraw aspetti 
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importanti fil-proċess ta' valutazzjoni 
bħall-kwistjonijiet tat-twaqqif ta' xenarju 
ta' bażi, l-identifikazzjoni ta' xenarji 
alternattivi, il-perjodu kopert, u l-użu ta' 
analiżi tas-sensittività. Il-linji gwida 
għandhom jipprovdu wkoll it-teorija 
ekonomika dwar il-benessri relevanti 
meta jiġi utilizzat il-metodu korrett għall-
valutazzjoni kemm tal-prodotti u s-servizzi 
tas-suq u dawk mhux tas-suq.

Il-linji gwida għandu jkollhom ġabra ta' 
prezzijiet proġettati għall-enerġija.  Hu 
rakkomandabbli li dawn il-prezzijiet 
jintużaw meta ssir l-analiżi tal-kost-
benefiċċji relatata per eżempju mal-
ippjanar tat-tisħin. Huma għandhom 
jinkludu l-prezzijiet annwali proġettati 
għal tipi differenti ta' input tal-enerġija, 
taxxi u l-prezz 'ekonomiku tal-benessri' 
tas-sustanzi li jniġġsu għall-inqas sal-
2020 u l-2030. Huma għandhom ikunu 
aġġornati kull sena fuq il-bażi ta' sorsi ta' 
informazzjoni differenti (fosthom l-
Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija), 
ta' simulazzjoni tal-mudell, filwaqt li 
jitqiesu l-bidliet fil-politiki tal-gvern.

Il-linji gwida għandhom jiżguraw ukoll li 
kwalunkwe soluzzjoni li tintgħażel 
tikkontribwixxi għal tnaqqis reali 
f'termini ta' ffrankar ta' enerġija primarja 
u għandhom ikunu bbażati fuq kriterji 
soċjo-ekonomiċi.

L-analiżi tal-kost-benefiċċji fl-ippjanar 
tat-tisħin għandha tkopri żona ġeografika 
adatta u definita b'mod ċar, pereżempju 
reġjun, sabiex ikun evitat li jiġu magħżula 
soluzzjonijiet differenti għal kull proġett li 
mhux dejjem ikunu l-aħjar, meta mqabbla 
mal-analiżi u l-għażliet meħuda għat-
tisħin f'kuntest ġeografiku usa'.
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Or. en

Emenda 1776
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Anness IX

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Emenda 1777
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Anness IX – punt b – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-garanzija tal-oriġni għandha tkun ta' qies 
standard ta' 1 MWh. Għandha tkun 
marbuta mal-output nett ta' elettriku 
mkejjel fil-parametru tal-istazzjoni u 
esportat fil-grilja.

Il-garanzija tal-oriġni għandha tkun ta' qies 
standard ta' 1 MWh. Għandha tkun 
marbuta mal-ġenerazzjoni ta' elettriku
minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja 
kif imsemmi fl-Artikolu 10, paragrafu 11.

Or. en

Emenda 1778
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva
Anness IX – punt b – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-garanzija tal-oriġni għandha tkun ta' qies 
standard ta' 1 MWh. Għandha tkun 
marbuta mal-output nett ta' elettriku
mkejjel fil-parametru tal-istazzjoni u 

Il-garanzija tal-oriġni għandha tkun ta' qies 
standard ta' 1 MWh. Għandha tkun 
marbuta mal-ġenerazzjoni ta' elettriku
minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja 
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esportat fil-grilja. kif imsemmi fl-Artikolu 10(11).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-garanzija tal-oriġini għall-koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja għandha tippreżenta l-
ammont kollu tal-elettriku ġġenerat. Ir-regoli fl-Anness IX għandhom ikunu koerenti mar-
regoli ta' sostenn ta' koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja ppreżentati fl-Artikolu 10 
paragrafu 11 fejn il-ġenerazzjoni kollha tal-elettriku hi suġġetta għall-appoġġ. Regoli simili li 
jiggarantixxu l-oriġini u l-ġenerazzjoni tal-elettriku huma adottati fil-każ ta' sostenn għall-
enerġiji rinnovabbli.

Emenda 1779
Konrad Szymański

Proposta għal direttiva
Anness IX – punt b – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-garanzija tal-oriġni għandha tkun ta' qies 
standard ta' 1 MWh. Għandha tkun 
marbuta mal-output nett ta' elettriku 
mkejjel fil-parametru tal-istazzjoni u 
esportat fil-grilja.

Il-garanzija tal-oriġni għandha tkun ta' qies 
standard ta' 1 MWh. Għandha tkun 
marbuta mal-ġenerazzjoni ta' elettriku
minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja 
kif imsemmi fl-Artikolu 10, paragrafu 11.

Or. en

Emenda 1780
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness X

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li m'hemm kważi xejn li jiġġustifika l-benefiċċi pożittivi mogħtija mill-informazzjoni 
pprovduta kif deskritta fl-Artikolu 11, minħabba li diġà hemm rekwiżiti ta' rappurtar 
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sostanzjali neċessarju skont din id-Direttiva.

Emenda 1781
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Anness X

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Emenda 1782
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness X – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) lista mhux nominattiva ta’ 
installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar taż-
żejt minerali u tal-gass, fejn għal kull 
waħda jiġu indikati:

imħassar

– l-input tal-enerġija annwali medju tal-
installazzjoni (MWth);
– il-medja annwali tal-output tal-enerġija 
tal-installazzjoni (il-kontenut tal-enerġija 
tat-taħlita tal-fjuwil, MWth);
– il-feedstock annwali medja;
– it-tip ta’ impjant u t-teknoloġija użata fl-
installazzjoni;
– l-effiċjenza tad-disinn (teoretika);
– id-data meta l-installazzjoni bdiet 
taħdem;
– id-data tal-aħħar rinnovazzjoni 
sostanzjali;
– l-għadd ta’ sigħat operattivi annwali 
medji;
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– l-effiċjenza operattiva netta annwali 
medja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ċertament hemm Stati Membri li għandhom biss raffinerija attiva waħda. F'dawn il-każi 
għall-inqas id-dejta hi ferm sensittiva u l-iżvelar tagħha jista' jkun ta' ħsara għall-
kompettività ta' pajjiż. B'mod ieħor, il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-dejta tibqa' 
kompletament kunfidenzjali.

Emenda 1783
Edit Herczog

Proposta għal direttiva
Anness X – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) lista mhux nominattiva ta’ 
installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar taż-
żejt minerali u tal-gass, fejn għal kull 
waħda jiġu indikati:

imħassar

– l-input tal-enerġija annwali medju tal-
installazzjoni (MWth);
– il-medja annwali tal-output tal-enerġija 
tal-installazzjoni (il-kontenut tal-enerġija 
tat-taħlita tal-fjuwil, MWth);
– il-feedstock annwali medja;
– it-tip ta’ impjant u t-teknoloġija użata fl-
installazzjoni;
– l-effiċjenza tad-disinn (teoretika);
– id-data meta l-installazzjoni bdiet 
taħdem;
– id-data tal-aħħar rinnovazzjoni 
sostanzjali;
– l-għadd ta’ sigħat operattivi annwali 
medji;
– l-effiċjenza operattiva netta annwali 
medja.
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Or. en

Emenda 1784
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness XI – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji tal-effiċjenza enerġetika għar-
regolamentazzjoni tan-netwerk tal-enerġija
u għat-tariffi tan-netwerk iffissati jew 
approvati mill-awtoritajiet regolatorji tal-
enerġija

Il-kriterji tal-effiċjenza enerġetika għar-
regolamentazzjoni tan-netwerk tal-
elettriku u għat-tariffi tan-netwerk iffissati 
jew approvati mill-awtoritajiet regolatorji 
tal-elettriku.

Or. en

Emenda 1785
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness XI – taqsima 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regolamentazzjoni u t-tariffi tan-
netwerk għandhom jippermettu li l-
operaturi tan-netwerk joffru servizzi tas-
sistema u tariffi tas-sistema għal miżuri 
ta’ reazzjoni għad-domanda, ġestjoni tad-
domanda u ġenerazzjoni distribwita fis-
swieq organizzati tal-elettriku, b’mod 
partikolari:

2. Ir-regolamentazzjoni u t-tariffi tan-
netwerk għandhom jirrifletti, b'mod 
partikolari, l-impatt fuq l-ispejjeż tan-
netwerk u kwalunkwe benefiċċju minn:

Or. en

Emenda 1786
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Anness XI – taqsima 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regolamentazzjoni u t-tariffi tan-
netwerk għandhom jippermettu li l-
operaturi tan-netwerk joffru servizzi tas-
sistema u tariffi tas-sistema għal miżuri ta’ 
reazzjoni għad-domanda, ġestjoni tad-
domanda u ġenerazzjoni distribwita fis-
swieq organizzati tal-elettriku, b’mod 
partikolari:

2. Ir-regolamentazzjoni u t-tariffi tan-
netwerk għandhom jinkoraġġixxu lill-
operaturi tan-netwerk jippromwovu
servizzi tas-sistema u tariffi tas-sistema 
għal miżuri ta’ reazzjoni għad-domanda, 
ġestjoni tad-domanda u ġenerazzjoni 
distribwita fis-swieq organizzati tal-
elettriku, suġġett għal studju tal-kost-
effikaċja għal kull tip ta' klijent magħżul 
(residenzjali, kummerċjali u industrijali). 
Is-servizzi ta' sistema jinkludu:

Or. en

Emenda 1787
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness XI – taqsima 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-regolamentazzjoni u t-tariffi tan-
netwerk għandhom jippermettu li l-
operaturi tan-netwerk joffru servizzi tas-
sistema u tariffi tas-sistema għal miżuri ta’ 
reazzjoni għad-domanda, ġestjoni tad-
domanda u ġenerazzjoni distribwita fis-
swieq organizzati tal-elettriku, b’mod 
partikolari:

2. Ir-regolamentazzjoni u t-tariffi tan-
netwerk għandhom jinkoraġġixxu lill-
operaturi tan-netwerk joffru servizzi tas-
sistema u tariffi tas-sistema għal miżuri ta’ 
reazzjoni għad-domanda, ġestjoni tad-
domanda u ġenerazzjoni distribwita fis-
swieq organizzati tal-elettriku, b’mod 
partikolari:

Or. en

Emenda 1788
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness XI – taqsima 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) It-trasferiment tat-tagħbija mill-
ħinijiet tal-ikbar domanda għal ħinijiet 
mhux tal-ikbar domanda mill-klijenti 
aħħarin fejn ikunu kkunsidrati d-
disponibbiltà tal-enerġija rinnovabbli, l-
enerġija mill-koġenerazzjoni u l-
ġenerazzjoni distribwita;

imħassar

Or. en

Emenda 1789
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness XI – taqsima 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iffrankar tal-enerġija mir-reazzjoni 
għad-domanda tal-konsumaturi distribwiti 
mill-aggregaturi tal-enerġija;

(b) il-gwadann fl-effiċjenza tal-enerġija 
mir-reazzjoni għad-domanda tal-
konsumaturi distribwiti mill-aggregaturi 
tal-enerġija;

Or. en

Emenda 1790
Fiorello Provera

Proposta għal direttiva
Anness XI – taqsima 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ħżin tal-enerġija. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta' sistema potenzjalment inklużi fl-ambitu tal-attivitajiet tal-operaturi tan-netwerk 
iqajmu dubji serji.  Il-konflitt ta' interess jista' jqum minħabba l-inklużjoni ta' servizzi, bħall-
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ħażna tal-enerġija, fl-attivitajiet statutorji tal-operaturi tan-netwerks. Għandhom jiddaħħlu 
miżuri speċjali biex ikun evitat li jiġu promossi attivitajiet tal-effiċjenza tal-enerġija mill-
operatur tan-netwerk (pereżempju l-ħażna tal-enerġija) li jistgħu jxekklu l-proċess ta' 
separazzjoni stabbilit bid-Direttiva 2009/72/KE.

Emenda 1791
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Anness XI – taqsima 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-ħżin tal-enerġija. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta' sistema potenzjalment inklużi fl-ambitu tal-attivitajiet tal-operaturi tan-netwerk 
iqajmu dubji serji. Il-konflitt ta' interess jista' jqum minħabba l-inklużjoni ta' servizzi, bħall-
ħażna tal-enerġija, fl-attivitajiet statutorji tal-operaturi tan-netwerks. Għandhom jiddaħlu 
miżuri speċjali biex ikun evitat li jiġu promossi attivitajiet tal-effiċjenza tal-enerġija mill-
operatur tan-netwerk li jistgħu jxekklu l-proċess ta' separazzjoni stabbilit bid-
Direttiva 2009/72/KE.

Emenda 1792
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness XI – taqsima 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ din id-dispożizzjoni, it-
terminu “swieq organizzati tal-elettriku” 
għandu jinkludi s-swieq b’bejgħ dirett u l-
boroż tal-enerġija elettrika għall-
kummerċ ta’ enerġija, ta’ kapaċità kif 
ukoll servizzi ta’ bbilanċjar u servizzi 
anċillari fil-perjodi kollha ta’ żmien, 
inklużi s-swieq bil-quddiem, bil-ġurnata ’l 
quddiem u ta’ dak inhar stess.

imħassar

Or. en
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Emenda 1793
Giles Chichester

Proposta għal direttiva
Anness XI – taqsima 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandhom ikunu disponibbli tariffi tan-
netwerk li jsostnu pprezzar dinamiku għal 
miżuri ta’ reazzjoni għad-domanda mill-
klijenti aħħarin inklużi:

3. Għandhom ikunu disponibbli tariffi tan-
netwerk li jippermettu lis-suq li joffri
pprezzar dinamiku għal miżuri ta’ 
reazzjoni għad-domanda mill-klijenti 
aħħarin bħal:

Or. en

Emenda 1794
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Anness XI – taqsima 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandhom ikunu disponibbli tariffi tan-
netwerk li jsostnu pprezzar dinamiku għal 
miżuri ta’ reazzjoni għad-domanda mill-
klijenti aħħarin inklużi:

3. Jistgħu jkunu disponibbli tariffi tan-
netwerk li jsostnu pprezzar dinamiku għal 
miżuri ta’ reazzjoni għad-domanda mill-
klijenti aħħarin inklużi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji jistgħu jibbenefikaw minn pprezzar dinamiku imma aħna ninsabu mħassba li dan 
mhux se jkun il-każ għall-konsumaturi/familji kollha. Hu importanti li l-konsumaturi fl-
ambjent tal-familja ikollhom il-mezzi biex jirrispondu għall-ipprezzar dinamiku qabel ma 
jidħlu t-tariffi tan-netwerk.

Emenda 1795
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Anness XI – taqsima 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iwettqu 
valutazzjoni tal-impatt li tinkludi analiżi 
dettaljata tal-potenzjal tar-reazzjoni għad-
domanda kif ukoll analiżi tad-
distribuzzjoni fuq l-impatt fuq gruppi 
differenti ta' konsumaturi u jekk dawn il-
gruppi jistgħux jaċċessaw il-benefiċċji ta' 
pprezzar dinamiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

There will be consumers who will most probably not be able to shift their energy consumption 
from peak to off peak time and may end up paying more with the introduction of time-of-use 
tariffs related to demand response. Therefore, it is recommended to perform a distributional 
analysis on the impact of time-of-use tariffs on different groups of final costumers, including 
social criteria, household size, consumption pattern, technical equipment etc. Before 
implementing it has to be clear if/how these groups can access the benefits of new deals and 
where demand-response makes sense in order to reduce peak loads.

Emenda 1796
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Anness XIII – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elementi minimi li għandhom jiġu inkużi 
fil-kuntratti għall-prestazzjoni tal-enerġija 
mas-settur pubbliku

L-elementi minimi li għandhom jiġu inkużi 
fil-kuntratti għall-prestazzjoni tal-enerġija  

Or. ro

Emenda 1797
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Anness XIII – inċiż 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Lista ċara u trasparenti tal-penalitajiet 
applikabbli jekk l-iffrankar garantit ma 
jintlaħaqx 

Or. ro

Emenda 1798
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness XIII – inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

− Lista ċara u trasparenti ta' penalitajiet 
applikabbli jekk l-iffrankar garantit ma 
jintlaħaqx

Or. en

Emenda 1799
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva
Anness XIII a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS XIIIa

Ċertifikazzjoni tal-installaturi tal-elementi 
tal-bini

L-iskemi ta' ċertifikazzjoni jew skemi ta' 
kwalifikazzjoni ekwivalenti msemmija fl-
Artikolu 13 għandhom ikunu bbażati fuq 
il-kriterji li ġejjin:
1. Il-proċess taċ-ċertifikazzjoni jew tal-
kwalifikazzjoni għandu jkun trasparenti u 
definit b'mod ċar mill-Istati Membri jew 
minn korp amministrattiv maħtur 
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minnhom.
2. L-installaturi tal-elementi tal-bini kif 
definit fl-Artikolu 2(9) tad-
Direttiva 2010/31/UE għandhom ikunu 
ċċertifikati minn programm ta' taħriġ jew 
minn fornitur tat-taħriġ akkreditat. 
3. L-akkreditazzjoni tal-programm tat-
taħriġ jew tal-fornitur għandha ssir mill-
Istati Membri jew minn korpi 
amministrattivi maħtura minnhom. Il-
korp ta' akkreditazzjoni għandu jiżgura li 
l-programm tat-taħriġ offrut mill-fornitur 
tat-taħriġ ikollu kontinwità u kopertura 
reġjonali jew nazzjonali. Il-fornitur tat-
taħriġ għandu jkollu faċilitajiet tekniċi 
adegwati biex jipprovdi t-taħriġ prattiku.  
Il-fornitur tat-taħriġ għandu joffri wkoll, 
minbarra t-taħriġ bażiku, korsijiet iqsar 
ta' aġġornament dwar argumenti 
relevanti, inklużi dwar teknoloġiji ġodda, 
biex l-installaturi jkunu jistgħu 
jibbenfikaw minn tagħlim tul il-ħajja. Il-
fornitur tat-taħriġ jista' jkun il-manifattur 
tal-apparat jew tas-sistema, istituti jew 
assoċjazzjonijiet.
4. It-taħriġ li jwassal għaċ-ċertifikazzjoni 
jew il-kwalifikazzjoni ta' installatur 
għandu jinkludi kemm partijiet teoretiċi u 
kemm prattiċi. Fi tmiem it-taħriġ, l-
installatur għandu jkun akkwista l-ħiliet 
meħtieġa biex jinstalla l-apparat u s-
sistemi relevanti biex jintlaħqu l-ħtiġijiet 
ta' prestazzjoni u ta' affidabilità mitluba 
mill-klijent, għandu jinkorpora kwalità 
fil-ħila tas-sengħa, u jikkonforma mal-
kodiċi u l-istandards applikabbli, inklużi 
l-enerġija u l-ekottikkettar.
5. Il-kors ta' taħriġ għandu jispiċċa 
b'eżami li jwassal għal ċertifikat jew 
kwalifika. L-eżami għandu jinkludi 
valutazzjoni prattika ta' installazzjoni 
b'suċċess ta' apparat li jgħin biex titjieb l-
effiċjenza enerġetika.
6. L-iskemi ta' ċertifikazzjoni jew skemi 
ta' kwalifikazzjoni ekwivalenti msemmija 
fl-Artikolu 13 għandhom jinkludu l-
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elementi li ġejjin:
- programmi ta' taħriġ akkreditati offruti 
lill-installaturi li għandhom esperjenza 
tax-xogħol u li kellhom jew qed isegwu 
tipi ta' taħriġ adattati;
- skema ta' taħriġ vokazzjonali li tipprovdi 
lill-installaturi ħiliet adegwati li 
jikkorrispondu għal tliet snin ta' 
edukazzjoni fil-ħiliet relevanti u li 
jinkludu kemm tagħlim fil-klassi u kemm 
fuq il-post tax-xogħol;
- iċ-ċertifikazzzjoni tal-installatur għandu 
jkollha restrizzjoni ta' żmien, sabiex 
ikunu meħtieġa seminars jew attivitajiet 
ta' aġġornament li jagħtu ċertifikazzjoni 
ta' kontinwità.

Or. fr

Emenda 1800
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness XIV − Parti I − subparagrafu 1 − parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapporti annwali msemmija fl-
Artikolu 19(1) jipprovdu bażi għall-
monitoraġġ tal-progress lejn il-miri 
nazzjonali tal-2020. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li r-rapporti jinkludu
l-informazzjoni minima li ġejja:

Ir-rapporti annwali msemmija fl-
Artikolu 19(1) jipprovdu bażi għall-
monitoraġġ tal-progress lejn il-miri 
nazzjonali tal-2020. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu informazzjoni li 
tagħti stampa ġenerali tal-progress 
miksub fit-titjieb tal-effiċjenza enerġetika, 
inklużi, fejn hu prattikabbli u mingħajr 
spejjeż jew piż amministrattiv żejjed, l-
informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 1801
Vicky Ford
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Proposta għal direttiva
Anness XIV – Parti 1 – subparagrafu 1 − punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-erja totali tal-art tal-binjiet li 
għandhom erja totali ta' art utilizzabbli ta' 
iktar minn 250 m2 li tkun il-proprjetà tal-
korpi pubbliċi tiegħu li, fl-1 ta’ Jannar tas-
sena meta għandu jitressaq ir-rapport, ma 
ssodisfatx ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-
enerġija msemmija fl-Artikolu 4(1);

(c) l-erja totali tal-art tal-binjiet li 
għandhom erja totali ta' art utilizzabbli ta' 
iktar minn 500 m2 u, mill-1 ta' 
Lulju 2015, aktar minn 250 m2 li tkun il-
proprjetà tal-korpi pubbliċi tiegħu li, fl-
1 ta’ Jannar tas-sena meta għandu jitressaq 
ir-rapport, ma ssodisfatx ir-rekwiżiti tal-
prestazzjoni tal-enerġija msemmija fl-
Artikolu 4(1);

Or. en

Emenda 1802
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Anness XIV – Parti 1 – subparagrafu 1 − punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-erja totali tal-art tal-binjiet li 
għandhom erja totali ta' art utilizzabbli ta' 
iktar minn 250 m2 li tkun il-proprjetà tal-
korpi pubbliċi tiegħu li, fl-1 ta’ Jannar tas-
sena meta għandu jitressaq ir-rapport, ma 
ssodisfatx ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-
enerġija msemmija fl-Artikolu 4(1);

(c) l-erja totali tal-art tal-binjiet li tkun il-
proprjetà tal-korpi pubbliċi tiegħu jew użati 
minnhom li, fl-1 ta’ Jannar tas-sena meta 
għandu jitressaq ir-rapport, ma ssodisfatx 
ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-enerġija 
msemmija fl-Artikolu 4(1);

Or. en

Emenda 1803
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Anness XIV – Parti 2 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qafas ġenerali għar-rapporti
supplimentari

Il-qafas ġenerali għall-informazzjoni
supplimentari

[Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu]

Or. en

Emenda 1804
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Anness XIV – Parti 2 – taqsima 3 – punt 3.1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapporti supplimentari għandhom 
jinkludu l-lista ta’ korpi pubbliċi li jkunu 
żviluppaw pjan għall-effiċjenza enerġetika 
skont l-Artikolu 4(3).

L-informazzjoni supplimentari għandha 
tinkludi l-lista ta’ korpi pubbliċi li jkunu 
żviluppaw pjan għall-effiċjenza enerġetika 
skont l-Artikolu 4(3). L-informazzjoni 
supplimentari tista' tinkludi informazzjoni 
dwar il-progress ta' miżuri alternattivi 
msemmija fl-Artikolu 3(1a).

Or. en

Emenda 1805
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jan Březina

Proposta għal direttiva
Anness XIV – Parti 2 – taqsima 3 – punt 3.2 − subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel rapport supplimentari għandu 
jinkludi deskrizzjoni fil-qosor tal-iskema 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 6(1) jew 
il-miżuri alternattivi adottati 

L-ewwel rapport supplimentari għandu 
jinkludi deskrizzjoni fil-qosor tal-iskema 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 6(1) jew 
il-miżuri alternattivi adottati 
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b'applikazzjoni tal-Artikolu 6(9). b'applikazzjoni tal-Artikolu 3(1a) jew l-
Artikolu 6(9).

Or. en

Emenda 1806
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Anness XIV – Parti 2 – taqsima 3 – punt 3.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4. Il-promozzjoni ta’ tisħin u ta’ tkessiħ 
effiċjenti (Artikolu 10)

imħassar

Rapporti supplimentari għandhom 
jinkludu valutazzjoni tal-progress milħuq 
fl-implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ imsemmi fl-
Artikolu 10(1).

Or. en

Emenda 1807
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness XIV – Parti 2 – taqsima 3 – punt 3.4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapporti supplimentari għandhom jinkludu 
valutazzjoni tal-progress milħuq fl-
implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali għat-
tisħin u għat-tkessiħ imsemmi fl-
Artikolu 10(1).

Rapporti supplimentari għandhom jinkludu 
valutazzjoni tal-progress milħuq fl-
implimentazzjoni tal-valutazzjoni
imsemmija fl-Artikolu 10(1).

Or. en

Emenda 1808
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer
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Proposta għal direttiva
Anness XIV – Parti 2 – taqsima 3 – punt 3.4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rapporti supplimentari għandhom jinkludu 
valutazzjoni tal-progress milħuq fl-
implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali għat-
tisħin u għat-tkessiħ imsemmi fl-
Artikolu 10(1).

Rapporti supplimentari għandhom jinkludu 
valutazzjoni tal-progress milħuq fl-
implimentazzjoni tal-miżuri nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ li jirriżultaw 
mill-Artikolu 10.

Or. en

Emenda 1809
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti 2 – taqsima 3 – punt 3.5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.5. It-trasformazzjoni tal-enerġija 
(Artikolu 11)

imħassar

Ir-rapporti supplimentari għandhom 
jinkludu sommarju mhux kunfidenzjali 
tal-inventarji tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 11, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Anness X.

Or. en

Emenda 1810
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Anness XV a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS XV a

Ċertifikazzjoni ta' speċjalisti fl-awditi tal-
enerġija
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L-iskemi ta' ċertifikazzjoni jew skemi ta' 
kwalifikazzjoni ekwivalenti msemmija fl-
Artikolu 7, paragrafi 1 u 2 huma bbażati 
fuq il-kriterji li ġejjin:1. Il-proċess taċ-
ċertifikazzjoni jew tal-kwalifikazzjoni 
għandu jkun trasparenti u definit b'mod 
ċar mill-Istati Membri jew minn korp 
amministrattiv maħtur minnhom.
2. Speċjalisti fl-awditi tal-enerġija 
għandhom ikunu ċċertifikati permezz ta' 
programm ta' taħriġ jew ta' fornitur tat-
taħriġ approvat.
3. L-approvazzjoni tal-programm tat-
taħriġ jew ta' fornitur tat-taħriġ għandha 
tingħata mill-Istat Membru jew minn 
entità amministrattiva maħtura minnu. Il-
korp ta' akkreditazzjoni għandu jiżgura l-
kontinwità u l-kopertura reġjonali jew 
nazzjonali tal-programm tat-taħriġ offrut 
mill-fornitur. Il-fornitur tat-taħriġ 
għandu jkollu faċilitajiet tekniċi adegwati, 
inkluż apparat tal-laboratorju jew apparat 
ekwivalenti, biex jipprovdi t-taħriġ 
prattiku. Minbarra t-taħriġ bażiku, il-
fornitur tat-taħriġ għandu joffri wkoll 
korsijiet iqsar dwar argumenti attwali, 
inklużi teknoloġiji ġodda, sabiex l-
ispeċjalisti tal-awditi tal-enerġija jgawdu 
minn tagħlim tul il-ħajja. Il-fornitur tat-
taħriġ jista' jkun il-manifattur tal-apparat 
jew tas-sistema, istitut jew assoċjazzjoni.
4. It-taħriġ li jwassal għaċ-ċertifikazzjoni 
jew il-kwalifikazzjoni ta' speċjalisti fl-
awditi tal-enerġija għandu jinkludi kemm 
partijiet teoretiċi u kemm prattiċi. Wara t-
taħriġ, l-installatur għandu jikseb il-ħiliet 
meħtieġa biex jinstalla apparat jew sistemi 
li jilħqu l-aspettattivi tal-klijent f'termini 
ta' prestazzjoni u ta' affidabilità, ħila tas-
sengħa ta' kwalità, u li jikkonformaw 
mal-kodiċi u l-istandards kollha, 
partikolarment fir-rigward tat-tikkettar 
tal-enerġija u tal-ambjent.
5. Il-parti teoretika tat-taħriġ tal-
ispeċjalisti fl-awditi tal-enerġija għandha 
tipprovdi deskrizzjoni ġenerika tas-
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sitwazzjoni tal-opportunitajiet tas-suq 
għal titjieb fl-effiċjenza enerġetika, tal-
loġistika u ta' konċessjonijiet f'dan il-
qasam. It-taħriġ għandu wkoll jgħin biex 
jingħata tagħrif sew dwar l-istandards 
Ewropej għat-teknoloġija, kif ukoll dwar 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali u Komunitarja 
fir-rigward tal-effiċjenza enerġetika.
6. It-taħriġ għandu jispiċċa b'diskussjoni 
li twassal għal għoti ta' ċertifikat jew ta' 
marka finali. L-analiżi tinkludi 
valutazzjoni tal-fehim prattiku tal-
prinċipji bażiċi tal-fiżika u tar-regoli 
operattivi tat-termodinamika, ta' 
faċilitajiet tekniċi u enerġija alternattiva, 
ta' protokolli għal spezzjoni, software, u 
tinkludi wkoll eżamijiet tal-prattika, 
tagħlim fil-klassi kif ukoll fuq il-post tax-
xogħol.
7. Speċjalist fl-awditi tal-enerġija għandu 
jakkwista il-ħiliet li ġejjin:
Introduzzjoni għall-fiżika tal-kostruzzjoni 
u introduzzjoni għat-termodinamika; 
fehim dwar trasport ta' sħana u ta' 
ndewwa; insulation u materjal tal-
insulation; kapaċità li jivvaluta l-
kostruzzjonijiet mil-lat fiżiku.
Introduzzjoni ta' installazzjonijiet tekniċi 
u installazzjonijiet ta' tisħin permezz ta' 
enerġija alternattiva; iġenizzar ta' ilma 
sħun; ventilazzjoni; tkessiħ, bojlers tax-
xemx, pannelli fotovoltajċi
Parti ġenerali: tagħrif dwar il-
leġiżlazzjoni relevanti nazzjonali, 
reġjonali u Ewropea; ambitu tal-
applikazzjoni;
Protokol ta' spezzjoni: kapaċità ta' fehim 
u ta' spjegazzjoni tal-forom relevanti; 
firxa ta' applikazzjoni, dettalji tal-proġett; 
data tal-kostruzzjoni li qed tiġi 
spezzjonata.
Esperjenza prattika: kapaċità li jsegwi l-
proċeduri biex jistabbilixxi ċertifikat tal-
effiċjenza enerġetika; li jimla d-data bank 
tal-effiċjenza enerġetika; li jikkontrolla ċ-
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ċertifikati tal-effiċjenza enerġetika. 
Għandha tingħata attenzjoni għall-
kwistjonijiet tal-privatezza u li jkun 
adottat approċċ favur il-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-anness jistabbilixxi l-linji gwida għal skema ta' ċertifikazzjoni għal speċjalisti li jwettqu 
awditi tal-enerġija.


