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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza 
enerġetika u li tirrevoka d-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (COM(2011)0370 –
C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))
(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0370),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 194(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0168/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni(jiet) motivata/i preżentata/i, fil-qafas tal-Protokoll (Nru 2) 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, minn [isem/ismijiet 
tal-kamra/kmamar/parlament(i)], li tiddikjara/jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma 
jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 
(A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva tal-
Patt tas-Sindki, u approċċi urbani integrati 
li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet u lil 
korpi pubbliċi oħrajn sabiex jadottaw 
pjanijiet integrati u sostenibbli għall-
effiċjenza enerġetika b’għanijiet ċari, 
sabiex jinvolvu liċ-ċittadini fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom u sabiex 
jinformawhom b’mod adegwat dwar il-
kontenut u l-progress tagħhom biex 
jintlaħqu l-għanijiet. Dawn il-pjanijiet 
jistgħu jipproduċu ffrankar konsiderevoli 
ta’ enerġija, speċjalment jekk jiġu 
implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-
korpi pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu 
aħjar il-konsum tal-enerġija tagħhom. L-
iskambju tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi 
pubbliċi oħrajn għandu jkun inkoraġġit 
b’relazzjoni għal esperjenzi iktar 
innovattivi.

(16) Għadd ta’ muniċipalitajiet u ta’ korpi 
pubbliċi oħrajn fl-Istati Membri diġà 
stabbilixxew approċċi integrati għall-
iffrankar tal-enerġija u għall-provvista tal-
enerġija, pereżempju permezz ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni għall-enerġija sostenibbli, bħal 
dawk li ġew żviluppati taħt l-inizjattiva tal-
Patt tas-Sindki, u approċċi urbani integrati 
li jmorru lil hinn minn interventi 
individwali fil-bini jew fil-mezzi ta’ 
trasport, sabiex jitfasslu "bliet u reġjuni 
b'konsum baxx ta' enerġija". Dan il-
kunċett ta' "bliet u reġjuni b'konsum 
baxx ta' enerġija" jikkunsidra 
kwistjonijiet marbuta mal-enerġija bħala 
komponent essenzjali tal-iżvilupp urban u 
reġjonali integrat fil-proċessi demokratiċi 
u ta' governanza lokali. Bħala 
prekundizzjoni tal-pjanijiet lokali dwar l-
effiċjenza enerġetika integrati u 
sostenibbli, l-Istati Membri għandhom 
iħeġġu lill-awtoritajiet lokali jiddefinixxu 
tali strateġiji għall-iżvilupp lokali abbażi 
ta' djalogu mal-partijiet interessati 
soċjali, kummerċjali u pubbliċi lokali. L-
Istati Membri mbagħad għandhom 
jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet u lil 
korpi pubbliċi oħrajn sabiex jadottaw 
pjanijiet integrati u sostenibbli għall-
effiċjenza enerġetika b’għanijiet ċari, 
sabiex jinvolvu lill-partijiet interessati 
lokali u liċ-ċittadini fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tagħhom u sabiex 
jinformawhom b’mod adegwat dwar il-
kontenut u l-progress tagħhom biex 
jintlaħqu l-għanijiet. Dawn il-pjanijiet 
jistgħu jipproduċu ffrankar konsiderevoli 
ta’ enerġija, speċjalment jekk jiġu 
implimentati permezz ta’ sistemi ta’ 
ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-
korpi pubbliċi kkonċernati jiġġestixxu 
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aħjar il-konsum tal-enerġija tagħhom. L-
iskambju tal-esperjenzi bejn il-bliet u korpi 
pubbliċi oħrajn għandu jkun inkoraġġit 
b’relazzjoni għal esperjenzi iktar 
innovattivi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Valutazzjoni tal-possibbiltà li tkun 
stabbilita skema ta’ “ċertifikati bojod” fuq 
il-livell tal-Unjoni wriet li, fis-sitwazzjoni 
kurrenti, sistema ta’ din ix-xorta toħloq 
spejjeż amministrattivi eċċessivi u li hemm 
riskju li l-iffrankar tal-enerġija jkun 
ikkonċentrat f’għadd ta’ Stati Membri u ma 
jiġix introdott fl-Unjoni kollha. L-għan tal-
aħħar jista’ jintlaħaq aħjar, għall-inqas 
f’dan l-istadju, permezz ta’ skemi 
nazzjonali ta’ obbligi ta’ effiċjenza 
enerġetika, jew miżuri alternattivi oħra li 
jilħqu l-istess ammont ta' ffrankar ta' 
enerġija. Il-Kummissjoni, madankollu, 
għandha tiddefinixxi, b’att iddelegat, il-
kundizzjonijiet li fihom Stat Membru fil-
ġejjieni jista' jirrikonoxxi l-iffrankar tal-
enerġija miksub fi Stat Membru ieħor. 
Huwa xieraq għal-livell ta’ ambizzjoni ta’ 
skemi ta’ din ix-xorta li dawn ikunu 
stabbiliti f’qafas komuni fuq il-livell tal-
Unjoni filwaqt li tkun ipprovduta 
flessibbiltà sinifikanti lill-Istati Membri 
sabiex tkun ikkunsidrata b'mod sħiħ l-
organizzazzjoni nazzjonali tal-atturi tas-
suq, il-kuntest speċifiku tas-settur tal-
enerġija u d-drawwiet tal-klijenti finali. Il-
qafas komuni għandu jagħti lill-utilitajiet 
tal-enerġija l-għażla li s-servizzi ta’ 

(18) Valutazzjoni tal-possibbiltà li tkun 
stabbilita skema ta’ “ċertifikati bojod” fuq 
il-livell tal-Unjoni wriet li, fis-sitwazzjoni 
kurrenti, sistema ta’ din ix-xorta toħloq 
spejjeż amministrattivi eċċessivi u li hemm 
riskju li l-iffrankar tal-enerġija jkun 
ikkonċentrat f’għadd ta’ Stati Membri u ma 
jiġix introdott fl-Unjoni kollha. L-għan tal-
aħħar jista’ jintlaħaq aħjar, għall-inqas 
f’dan l-istadju, permezz ta’ skemi 
nazzjonali ta’ obbligi ta’ effiċjenza 
enerġetika, jew miżuri alternattivi oħra li 
jilħqu l-istess ammont ta' ffrankar ta' 
enerġija. Il-qafas komuni għandu jagħti 
lill-utilitajiet tal-enerġija l-għażla li s-
servizzi ta’ enerġija jiġu offruti lill-klijenti 
aħħarin kollha, mhux biss lil dawk li huma 
jbigħulhom l-enerġija. Dan iżid il-
kompetizzjoni fis-suq tal-enerġija għaliex 
l-utilitajiet tal-enerġija jistgħu 
jiddifferenzjaw il-prodott tagħhom billi 
jipprovdu servizzi ta’ enerġija 
komplementari. Il-qafas komuni għandu 
jippermetti wkoll li l-Istati Membri, 
jinkludu fl-iskema nazzjonali tagħhom, 
rekwiżiti li jkollhom għan soċjali, b’mod 
partikolari sabiex ikun żgurat li l-klijenti 
vulnerabbli jkollhom aċċess għall-
benefiċċji ta’ effiċjenza enerġetika ogħla. 
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enerġija jiġu offruti lill-klijenti aħħarin 
kollha, mhux biss lil dawk li huma 
jbigħulhom l-enerġija. Dan iżid il-
kompetizzjoni fis-suq tal-enerġija għaliex 
l-utilitajiet tal-enerġija jistgħu 
jiddifferenzjaw il-prodott tagħhom billi 
jipprovdu servizzi ta’ enerġija 
komplementari. Il-qafas komuni għandu 
jippermetti wkoll li l-Istati Membri, 
jinkludu fl-iskema nazzjonali tagħhom, 
rekwiżiti li jkollhom għan soċjali, b’mod 
partikolari sabiex ikun żgurat li l-klijenti 
vulnerabbli jkollhom aċċess għall-
benefiċċji ta’ effiċjenza enerġetika ogħla. 
Il-qafas għandu jippermetti wkoll lill-Istati 
Membri biex jeżentaw kumpaniji żgħar 
mill-obbligu tal-effiċjenza enerġetika. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar", tistabbilixxi 
prinċipji li għandhom ikunu kkunsidrati 
mill-Istati Membri li jiddeċiedu li jastjenu 
milli japplikaw din il-possibbiltà.

Il-qafas għandu jippermetti wkoll lill-Istati 
Membri biex jeżentaw kumpaniji żgħar 
mill-obbligu tal-effiċjenza enerġetika. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar", tistabbilixxi 
prinċipji li għandhom ikunu kkunsidrati 
mill-Istati Membri li jiddeċiedu li jastjenu 
milli japplikaw din il-possibbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Dawn l-awditi għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
awditi jsiru minn esperti interni, sakemm 
dawn ikunu kkwalifikati jew akkreditati, li 
mhumiex involuti direttament fl-attività li 
qed tiġi awditjata, u li l-Istati Membri 
jkunu stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u jimpomu 
sanzjonijiet fejn meħtieġ.

(20) Dawn l-awditi għandhom jitwettqu 
b'mod indipendenti u kosteffikaċi. Ir-
rekwiżit tal-indipendenza jippermetti li l-
awditi jsiru minn fornituri professjonali 
tas-servizzi tal-enerġija, kif ukoll minn
esperti interni, sakemm tal-aħħar ikunu 
wkoll ikkwalifikati u/jew akkreditati, li 
mhumiex involuti direttament fl-attività li 
qed tiġi awditjata, u li l-Istati Membri 
jkunu stabbilixxew skema biex jiżguraw u 
jivverifikaw il-kwalità tagħhom u jimpomu 
sanzjonijiet fejn meħtieġ.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
komuni għall-promozzjoni tal-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li sal-2020 tintlaħaq il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija primarja 
ta’ 20 % u sabiex titwitta t-triq għal iktar 
titjib fl-effiċjenza enerġetika lil hinn minn 
dik id-data.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
komuni għall-promozzjoni tal-effiċjenza 
enerġetika fi ħdan l-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li sal-2020 tintlaħaq il-mira tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija primarja 
ta’ mill-anqas 20 % u sabiex titwitta t-triq 
għall-miżuri addizzjonali meħtieġa ta' 
ffrankar u effiċjenza enerġetika lil hinn 
minn dik id-data sabiex sal-2050 tinkiseb 
ekonomija li tkun kważi kollha bbażata 
fuq l-enerġija rinnovabbli u effiċjenti fl-
użu tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva hija l-opportunità tal-Ewropa li tonora l-impenji meħuda mill-Kapijiet ta' 
Stat tal-UE dwar il-klima u l-enerġija. Il-kisba ta' tnaqqis ta' 20% tal-konsum tal-enerġija 
primarja tal-UE hija l-minimu meħtieġ biex sal-2050 tinkiseb ekonomija bbażata fuq l-
enerġija rinnovabbli li tkun awtosuffiċjenti u effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Il-Kummissjoni 
tistma li l-isforzi attwali se jiksbu biss nofs il-mira, filwaqt li jinħlew, pereżempju, EUR 1 000 
għal kull familja kull sena. Din id-Direttiva għandha tbiddel din it-tendenza.

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. 'iffrankar ta' enerġija fl-użu finali' 
tfisser l-ammont ta' enerġija ffrankata 
stabbilita billi jitkejjel u/jew jiġi stmat il-
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konsum mill-klijent aħħari qabel u wara 
l-implimentazzjoni ta' miżura waħda jew 
aktar li ttejjeb l-effiċjenza enerġetika, 
filwaqt li tiġi żgurata n-normalizzazzjoni 
tal-kundizzjonijiet esterni li jaffettwaw il-
konsum tal-enerġija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ definizzjoni ta' ffrankar ta' enerġija. Ir-Rapporteur jissuġġerixxi li tintuża dik li 
tintuża fid-Direttiva dwar Servizzi ta' Enerġija.

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12a. 'rakkomandazzjonijiet kosteffikaċi 
ħafna' tfisser miżuri identifikati minn 
awditu tal-enerġija li għandhom perjodi 
ta' ripagament ta' ħames snin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12b. 'kont' tfisser bilanċ tal-kont u 
m'għandux jitqies bħala talba għal 
pagament (fattura);
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 27 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27a. 'rinnovazzjoni kompleta' tfisser 
rinnovazzjoni li tnaqqas kemm il-konsum 
tal-enerġija fornuta kif ukoll il-konsum 
finali ta' bini b'tal-anqas 75% meta 
mqabbel mal-livelli ta' qabel ir-
rinnovazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 27 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

27b. 'rinnovazzjoni kompleta f'diversi 
stadji' tfisser rinnovazzjoni li tnaqqas fi 
stadji l-konsum ta' enerġija fornuta u l-
konsum finali ta' bini b'total ta' mill-
inqas 75% waqt ċiklu ta' rinnovazzjoni 
normali, filwaqt li jiġi żgurat li 
kwalunkwe stadju ma jipprekludix, jew 
ma jżidx il-kostijiet ta' stadji sussegwenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda10

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Finanzjament u Appoġġ Tekniku

2a. Bla ħsara għall-Artikoli 107 u 108 tat-
TFUE, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu faċilitajiet ta' finanzjament 
biex jaggregaw diversi flussi ta' 
finanzjament fosthom: 
(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji u multi 
min-nuqqas li jiġu ssodisfati l-obbligi 
stipulati fl-Artikolu 6,
(b) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika fl-Artikolu 10(3) tad-
Direttiva 2009/29/KE,
(c) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika minn bonds tal-UE għall-
finanzjament ta' proġetti,
(d) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika fil-qafas finanzjarju 
multiannwali, b'mod partikolari l-fondi 
strutturali u ta' koeżjoni, u strumenti 
finanzjarji, għajununa teknika u 
inġinerija finanzjarja Ewropej dedikati,
(e) riżorsi allokati għall-effiċjenza 
enerġetika mill-Bank Ewropew għall-
Investiment (BEI) u minn istituzzjonijiet 
finanzjarji Ewropej oħra, b'mod 
partikolari l-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) u l-
Bank ta' Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa 
(CEB),
(f) riżorsi nazzjonali, fost oħrajn minn 
banek pubbliċi u istituzzjonijiet finanzjarji 
nazzjonali oħra.
2. Il-faċilitajiet ta' finanzjament 
għandhom:
(a) jużaw dawn il-flus biex jiġġeneraw l-
ogħla ingranaġġ possibbli ta' kapital 
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privat, b'mod partikolari permezz tal-
investituri istituzzjonali;
(b) jipprovdu għodda finanzjarja (eż. 
garanziji fuq is-self għall-kapital privat, 
garanziji fuq is-self biex jitħeġġu l-
kuntratti ta' prestazzjoni enerġetika, 
għotjiet, self sussidjat u linji ta' kreditu 
dedikati) li tnaqqas kemm ir-riskji previsti 
kif ukoll dawk attwali ta' proġetti ta' 
effiċjenza enerġetika;
(c) ikunu marbuta ma' programmi jew 
aġenziji li jaggregaw u jivvalutaw il-
kwalità ta' proġetti ta' effiċjenza 
enerġetika, jipprovdu għajnuna teknika, 
jippromwovu s-suq tas-servizzi tal-
enerġija u jgħinu fil-ġenerazzjoni ta' 
domanda tal-konsumatur għal dawn is-
servizzi, skont l-Artikolu 14;
(d) jipprovdu riżorsi xierqa biex 
jappoġġjaw programmi ta' taħriġ u 
ċertifikazzjoni li jtejbu u jakkreditaw il-
ħiliet għall-effiċjenza enerġetika.
3. Il-Kummissjoni, meta jkun xieraq, 
għandha direttament jew permezz tal-
istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej, tgħin 
lill-Istati Membri fuq talba tagħhom fl-
istabbiliment ta' faċilitajiet ta' 
finanzjament u skemi ta' appoġġ tekniku 
bl-għan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika 
f'setturi differenti, billi jappoġġjaw l-
iskambju tal-aħjar prassi bejn l-
awtoritajiet jew il-korpi nazzjonali jew 
reġjonali responsabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Mingħajr il-mekkaniżmi ta' finanzjament meħtieġa, il-miżuri proposti f'din id-Direttiva 
jibqgħu fl-arja u ma joħolqux bosta impjiegi u ma jwasslux għall-innovazzjoni. Għalhekk, id-
Direttiva proposta għandha tistabbilixxi faċilitajiet finanzjarji bl-użu ta' flussi ta' 
finanzjament eżistenti tal-UE, eż. il-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni li għandhom 
jipprijoritizzaw l-effiċjenza enerġetika jew il-bonds għal proġetti. Id-dħul nazjzonali eż. mill-
irkantar tal-EU ETS biex jinġabar kapital privat, u l-obbligi tal-iffrankar tal-enerġija, kif 
maħluqa mill-Artikolu 6, jistgħu jipprovdu wkoll ħafna mill-fondi meħtieġa.
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Emenda11

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
livell assolut nazzjonali tiegħu ta' konsum 
tal-enerġija primarja fl-2020 ikun tal-
anqas taħt il-mira tiegħu kif stabbilit fil-
kolonna tax-xellug tat-tabella tal-
Anness I - Parti A. Tali miri nazzjonali 
mandatorji huma konformi mal-miri tal-
Unjoni għal iffrankar tal-enerġija ta' mill-
anqas 20% msemmi fl-Artikolu 1 li 
jirrikjedi tnaqqis tal-konsum tal-enerġija 
primarja tal-UE ta' mill-anqas 368 Mtoe 
fl-2020 meta mqabbel mal-projezzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-klima u l-enerġija rinnovabbli turi li jinħtieġu 
miri vinkolanti għall-Istati Membri. Joħolqu viżibbiltà akbar, impenn politiku u ċertezza ta' 
investiment. Il-benefiċċji makroekonomiċi u ġeopolitiċi pożittivi ġenerali għall-ekonomija u ċ-
ċittadini tal-UE ta' miżuri stretti rigward l-effiċjenza enerġetika jiġġustifikaw miri vinkolanti. 
Biex tintlaħq din il-mira ta' 20% tal-UE, skont il-Kummissjoni jinħtieġ tnaqqis ta' mill-inqas 
368 Mtoe fl-2020 (enerġija primarja).

Emenda12

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jintroduċu 
miżuri mfassla b'mod effikaċi biex 
jiżguraw li l-konsum ta’ enerġija primarja 
tagħhom ikun ugwali għal jew anqas 
minn dak muri fit-trajettorja indikattiva 



PR\878374MT.doc 15/96 PE472.358v01-00

MT

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

stabbilita fil-Parti B tal-Anness -I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-miri ta' ffrankar sal-2020 jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom jaħdmu 
lejn trajettorja indikattiva li tindika t-triq lejn l-ilħuq tal-miri tagħhom. Tippermetti lill-
Kummissjoni twettaq il-monitoraġġ u l-verifika meħtieġa sabiex tintlaħaq il-mira ġenerali tal-
UE ta' ffrankar ta' enerġija. 

Emenda13

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Rinnovazzjoni tal-bini

1. L-Istati Membri għandu jkollhom l-
għan li, sal-31 ta' Diċembru 2050, 
inaqqsu l-konsum ta' enerġija tal-istokk 
ta' bini eżistenti bi 80% meta mqabbel 
mal-livelli tal-2010.
2. Bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2010/31/UE, u bla ħsara għall-
paragrafu 1 tiegħu, l-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw politiki u jieħdu 
miżuri biex jistimulaw rinnovazzjonijiet 
kompleti tal-bini, inklużi rinnovazzjonijiet 
kompleti f'diversi stadji. 
3. Sal-1 ta' Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu u jagħmlu 
disponibbli għall-pubbliku, il-pjanijiet 
nazzjonali msemmija fil-paragrafu 2. 
Għandhom jinkudu tal-anqas:
(a) reġistru tal-bini magħżul skont il-
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kategorija ta' bini,
(b) miri ta' rinnovazzjoni kompleta għall-
2020, l-2030 u l-2040 magħżula skont il-
kategorija ta' bini. Dawn il-miri 
għandhom ikunu konformi mal-ilħuq tal-
objettiv fit-tul imsemmi fil-paragrafu 1,
(c) miżuri biex jiġu indirizzati l-isfidi 
soċjali, tekniċi u finanzjarji fis-settur tal-
bini,
(d) miżuri biex jiġi żgurat li l-kerrejja ma 
jkunux penalizzati finanzjarjament.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
rinnovazzjonijiet kompleti u 
rinnovazzjonijiet kompleti f'diversi stadji 
jsiru l-ewwel fil-bini, kemm dak 
kummerċjali kif ukoll dak residenzjali, bl-
agħar prestazzjoni tal-enerġija.
5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-rinnovazzjonijiet kompleti jsiru l-ewwel 
fil-bini bl-agħar prestazzjoni tal-enerġija 
li jkunu l-proprjetà tal-awtoritajiet 
pubbliċi jew użati minnhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-bini tal-UE jirrappreżenta 40% tal-konsum ta' enerġija kollu tal-UE waqt li l-iffrankar 
potenzjali fl-istokk ta' bini eżistenti huwa konsiderevoli u fil-biċċa l-kbira mhux sfruttat. 
Għalhekk, ir-Rapporteur jipproponi li jintgħażel approċċ olistiku, fuq perjodu itwal ta' żmien 
u bbażat fuq il-"pjanijiet direzzjonali nazzjonali dwar il-bini għall-2050". Billi tingħata spinta 
lir-rinnovazzjoni "aktar kompleta" b'rata ta' 2% fis-sena, l-enerġija kkunsmata fl-istokk ta' 
bini tal-UE tonqos, bħala medja, bi kwint tal-konsum tal-lum sal-2050.

Emenda14

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

nazzjonali msemmi fl-Artikolu 3a u 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2010/31/UE, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li, mill-1 ta’ 
Jannar 2014, tal-anqas 3 % mill-erja totali 
tal-art li tkun il-proprjetà tal-korpi pubbliċi 
jew li tkun użata minnhom tkun soġġetta 
kull sena għal rinnovazzjoni kompleta jew 
rinnovazzjoni kompleta f'diversi stadji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korpi pubbliċi, inklużi l-istituzzjonijiet tal-UE, iridu jmexxu billi jagħtu eżempju tajjeb. Il-
bini li huwa proprjetà tal-korpi pubbliċi jew li jintuża minnhom jista' jservi bħala ingranaġġ 
biex iwassal għall-innovazzjoni teknika, finanzjarja u organizzattiva meħtieġa u biex jinħoloq
suq ESCO. Għalhekk, ir-Rapporteur tal-fehma li minimu ta' rata' ta' rinnovazzjoni vinkolanti 
ta' 3% għall-bini pubbliku kollu huwa livell xieraq ta' ambizzjoni.

Emenda15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġjaw il-korpi rregolati mil-liġi 
pubblika biex iwettqu rinnovazzjonijiet 
kompleti ta' 3% tat-total tal-erja li 
jippossjedu kull sena.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korpi rregolati mil-liġi pubblika ma jistgħux jintaxxaw jew iżidu l-livelli tal-kera, għalhekk 
id-deċiżjonijiet tagħhom dwar l-investiment huma limitati. Għalhekk, l-Istati Membri
għandhom jadottaw politika proattiva fl-appoġġ ta' rinnovazzjoni kbira b'mod partikolari fis-
settur tal-housing soċjali.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, sal-1 ta’ 
Jannar 2014, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu u jagħmlu pubblikament 
disponibbli inventarju tal-bini li jkun 
proprjetà tal-korpi pubbliċi tagħhom fejn 
jindikaw:

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, sal-1 ta’ 
Jannar 2014, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu u jagħmlu pubblikament 
disponibbli inventarju tal-bini li jkun 
proprjetà tal-korpi pubbliċi tagħhom jew li 
jintuża minnhom fejn jindikaw:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inventarji tal-bini pubbliku għandhom ikunu komprensivi għalkollox, u jinkludu kemm il-
bini li huma proprjetarji tiegħu kif ukoll dak li jintuża minnhom.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-korpi pubbliċi sabiex:

4. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu lill-korpi pubbliċi lokali u 
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oħrajn u lill-muniċipalitajiet sabiex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għadd ta' muniċipalitajiet u korpi pubbliki oħra fl-Istati Membri diġà daħħlu fis-seħħ – jew 
biħsiebhom idaħħlu fis-seħħ – approċċi urbani integrati li jmorru lil hinn mill-interventi 
individwali fil-bini. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet, 
il-bliet, ir-reġjuni jew kull korp pubbliku ieħor lejn tali inizjattivi jew kunċetti, sabiex ifasslu 
pereżempju, "bliet u reġjuni b'konsum baxx ta' enerġija" integrati fi proċessi lokali 
demokratiċi u ta' governanza.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jadottaw pjan għall-effiċjenza 
enerġetika, awtonomu jew bħala parti minn 
pjan klimatiku jew ambjentali iktar 
ġenerali, li jinkludi għanijiet speċifiċi 
għall-iffrankar tal-enerġija, sabiex l-
effiċjenza enerġetika tal-korp tittejjeb
kontinwament;

(a) jadottaw pjan integrat għall-effiċjenza 
enerġetika, awtonomu jew bħala parti minn 
pjan iktar ġenerali dwar il-klima, il-bliet 
jew ir-reġjuni b'konsum baxx ta' enerġija, 
jew pjan ambjentali, li jinkludi għanijiet 
speċifiċi għall-iffrankar tal-enerġija, sabiex 
l-effiċjenza enerġetika u l-iffrankar tal-
enerġija tagħhom jittejbu kontinwament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għadd ta' muniċipalitajiet u korpi pubbliki oħra fl-Istati Membri diġà daħħlu fis-seħħ – jew 
biħsiebhom idaħħlu fis-seħħ – approċċi urbani integrati li jmorru lil hinn l-interventi 
individwali fil-bini. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu lill-muniċipalitajiet, 
il-bliet, ir-reġjuni jew kull korp pubbliku ieħor lejn tali inizjattivi jew kunċetti, sabiex ifasslu 
pereżempju, "bliet u reġjuni b'konsum baxx ta' enerġija" integrati fi proċessi lokali 
demokratiċi u ta' governanza.
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Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korpi pubbliċi jixtru biss prodotti, servizzi 
u bini bi prestazzjoni għolja fl-effiċjenza 
enerġetika, kif imsemmi fl-Anness III.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korpi pubbliċi jixtru biss prodotti, servizzi 
u bini bl-ogħla  prestazzjoni fl-effiċjenza 
enerġetika, kif imsemmi fl-Anness III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korpi pubbliċi jridu dejjem jixtru biss prodotti, servizzi u bini bl-ogħla karatteristiċi ta' 
effiċjenza enerġetika. 

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskemi tal-obbligi tal-effiċjenza 
enerġetika

L-iskemi tal-obbligi tal-iffrankar tal-
enerġija

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-iskema hija fiċ-ċentru ta' din id-Direttiva u trid twassal għal iffrankar veru ta' enerġija.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi
skema waħda ta’ obbligi ta’ effiċjenza 
enerġetika. Din l-iskema għandha tiżgura 

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
skema waħda ta’ obbligi ta’ ffrankar tal-
enerġija. Din l-iskema għandha tiżgura jew 
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jew li d-distributuri tal-enerġija kollha jew 
il-kumpanniji kollha tal-bejgħ tal-enerġija 
fil-livell tal-konsumatur li joperaw fit-
territorju ta' Stat Membru kull sena 
jiffrankaw enerġija ekwivalenti għal 1.5 % 
tal-bejgħ tal-enerġija tagħhom, bil-volum, 
fis-sena preċedenti f'dak l-Istat Membru 
minbarra l-enerġija użata għat-trasport. 
Dan l-ammont ta’ ffrankar tal-enerġija 
għandu jinkiseb mill-partijiet obbligati, fost 
il-klijenti finali fl-Istat Membru 
kkonċernat.

li d-distributuri tal-enerġija u/jew il-
kumpanniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell 
tal-konsumatur li joperaw fit-territorju ta' 
Stat Membru kull sena jiksbu ffrankar 
kumulattiv ta' enerġija fl-użu finali
ekwivalenti għal tal-anqas 1.5 % tal-bejgħ 
tal-enerġija annwali tagħhom, bil-volum, 
skont il-medja tal-perjodu ta' tliet snin l-
aktar riċenti għal dak l-Istat Membru. Dan 
l-ammont ta’ ffrankar tal-enerġija għandu 
jinkiseb mill-partijiet obbligati, fost il-
klijenti finali fl-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu propost ta' 1.5% ta' ffrankar kull sena jrid japplika għall-ekonomija kollha, u 
għalhekk is-settur tat-trasport li għandu potenzjal ekonomiku sinifikanti iżda li għadu ma 
twettaqx għandu jiġi inkluż. Barra minn hekk, biex jiġu bbilanċjati varjazzjonijiet possibbli 
bejn sena u oħra minħabba temp estrem jew bidliet ekonomiċi, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li 
l-mira tal-volum tittieħed skont il-medja ta' perjodu ta' tliet snin pjuttost milli kif issuġġeriet 
il-Kummissjoni.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jesprimu l-
ammont ta’ ffrankar tal-enerġija meħtieġ 
minn kull parti obbligata f’termini jew ta’ 
konsum tal-enerġija finali jew ta’ konsum 
tal-enerġija primarja. Il-metodu magħżul 
biex ikun espress l-ammont mitlub ta’ 
ffrankar tal-enerġija għandu jintuża wkoll 
sabiex ikun ikkalkolat l-iffrankar sostnut 
mill-partijiet obbligati. Għandhom 
japplikaw il-fatturi ta’ konverżjoni fl-
Anness IV.

2. L-Istati Membri għandhom jesprimu l-
ammont ta’ ffrankar tal-enerġija fl-użu 
finali meħtieġ minn kull parti obbligata 
f’termini ta’ konsum tal-enerġija primarja. 
Il-metodu magħżul biex ikun espress l-
ammont mitlub ta’ ffrankar tal-enerġija 
għandu jintuża wkoll sabiex ikun 
ikkalkolat l-iffrankar sostnut mill-partijiet 
obbligati. Għandhom japplikaw il-fatturi 
ta’ konverżjoni fl-Anness IV.

Or. en



PE472.358v01-00 22/96 PR\878374MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-obbligi jridu jkopru l-użi finali u jistgħu jiġu kkalkulati f'termini ta' enerġija primarja billi 
din tal-aħħar tirrifletti l-impatt reali tal-użi ta' enerġija.

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
iffrankar ta' 1.5% miksub kull sena jkun 
addizzjonali għall-iffrankar miksub f'kull 
sena preċedenti kif imsemmi fl-
Anness Va.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika l-intenzjoni oriġinali tal-Kummissjoni li jiġi żgurat li l-iffrankar ta' 
1.5% miksub kull sena jkollu effett ta' ffrankar kumulattiv.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-
miżuri "deadweight", kif definiti fl-
Anness V(1), m'għandhomx jgħoddu mal-
ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ 
minn kull parti obbligata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza miksuba f'pajjiżi li diġà waqqfu tali skema ta' obbligi ta' ffrankar tal-
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enerġija, huwa importanti li dawn l-iskemi jkunu limitati għal proġetti b'valur addizzjonali. 
Id-Direttiva għandha teskludi jew tillimita attivitajiet bi ftit valur addizzjonali. 

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri li għandhom fil-mira tagħhom 
l-iffrankar tul perjodu qasir ta’ żmien, kif 
ġie ddefinit fl-Anness V(1), ma 
għandhomx jammontaw għal iktar minn 
10 % tal-ammont ta’ ffrankar tal-enerġija 
mitlub minn kull parti obbligata u 
għandhom ikunu eliġibbli sabiex jgħoddu 
biss għall-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 
jekk ikunu kkombinati ma’ miżuri li ġie 
attribwit lilhom iffrankar għal perjodu 
itwal ta’ żmien.

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-miżuri 
li għandhom fil-mira tagħhom l-iffrankar 
tul perjodu qasir ta’ żmien, kif ġie ddefinit 
fl-Anness V(1), ma għandhomx 
jammontaw għal iktar minn 10 % tal-
ammont ta’ ffrankar tal-enerġija mitlub 
minn kull parti obbligata u għandhom 
ikunu eliġibbli sabiex jgħoddu biss għall-
obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 jekk ikunu 
kkombinati ma’ miżuri li ġie attribwit 
lilhom iffrankar għal perjodu itwal ta’ 
żmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza miksuba f'pajjiżi li diġà waqqfu tali skema ta' obbligi ta' ffrankar tal-
enerġija, huwa importanti li dawn l-iskemi jkunu limitati għal proġetti b'valur addizzjonali. 
Id-Direttiva għandha teskludi jew tillimita attivitajiet bi ftit valur addizzjonali. 

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri li 
lilhom huwa attribwit iffrankar fuq 
perjodu itwal, b'mod partikolari għar-
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rinnovazzjoni kompleta u fi stadji, 
jirrappreżentaw tal-anqas 50% tal-
ammont ta' ffrankar tal-enerġija meħtieġ 
ta' kull parti obbligata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jingħata iktar kreditu lill-partijiet obbligati li 
jimplimentaw miżuri li jipprovdu ffrankar tal-enerġija sostanzjali u fit-tul. Rinnovazzjoni 
kompleta u fi stadji tal-istokk ta' bini għandha għalhekk titħeġġeġ u tiġi ppremjata b'din l-
iskema.

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
iffrankar sostnut mill-partijiet obbligati jiġi 
kkalkolat skont l-Anness V(2). Huma 
għandhom jistabbilixxu sistemi ta’ 
kontroll, fejn mill-inqas jiġi vverifikat 
proporzjon statistikament sinifikanti tal-
miżuri għal titjib tal-effiċjenza enerġetika 
stabbiliti mill-partijiet obbligati.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
iffrankar sostnut mill-partijiet obbligati jiġi 
kkalkolat skont l-Anness V(2). Huma 
għandhom jistabbilixxu sistemi ta’ kejl, 
kontroll u verifika indipendenti, fejn mill-
inqas jiġi vverifikat proporzjon 
statistikament sinifikanti u parti 
rappreżentattiva tal-miżuri għal titjib tal-
effiċjenza enerġetika stabbiliti mill-partijiet 
obbligati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kejl u l-verifiki b'mod għalkollox trasparenti u indipendenti huma fundamentali għall-
fiduċja tal-pubbliku u tas-swieq f'din l-iskema proposta ġdida ta' ffrankar tal-enerġija. Il-
parassitiżmu għandu jiġi evitat. 
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Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi ħdan l-iskema ta’ obbligi ta’ 
effiċjenza enerġetika, l-Istati Membri 
jistgħu: 

5. Fi ħdan l-iskema ta’ obbligi ta’ ffrankar 
tal-enerġija, l-Istati Membri għandhom: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evidenti.

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jippermettu lill-partijiet obbligati biex 
jgħoddu mal-obbligi tagħhom iffrankar 
iċċertifikat tal-enerġija li jkunu għamlu l-
fornituri tas-servizzi tal-enerġija u partijiet 
terzi oħra; f’dan il-każ, huma għandhom 
jistabbilixxu proċess ta’ akkreditazzjoni li 
jkun ċar, trasparenti u miftuħ għall-atturi 
kollha tas-suq, u jkollu l-għan li 
jimminimizza l-ispejjeż taċ-ċertifikazzjoni;

(b) jippermettu lill-partijiet obbligati biex 
jgħoddu mal-obbligi tagħhom iffrankar 
iċċertifikat tal-enerġija li jkunu għamlu l-
fornituri tas-servizzi tal-enerġija u partijiet 
terzi oħra; huma għandhom jistabbilixxu 
proċess ta’ akkreditazzjoni li jkun ċar, 
trasparenti u miftuħ għall-atturi kollha tas-
suq, u jkollu l-għan li jimminimizza l-
ispejjeż taċ-ċertifikazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evidenti.
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Emenda 30
Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jippermettu li l-partijiet obbligati 
jgħoddu l-iffrankar miksub f’sena 
partikolari bħallikieku inkiseb fi 
kwalunkwe waħda mis-sentejn preċedenti 
jew mis-sentejn sussegwenti.

(c) jippermettu li l-partijiet obbligati 
jgħoddu l-iffrankar miksub f’sena 
partikolari bħallikieku inkiseb jew fis-sena 
preċedenti jew fis-sena sussegwenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evidenti.

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iffrankar tal-enerġija li jkun sar; (a) l-iffrankar tal-enerġija meħtieġ u l-
iffrankar tal-enerġija li jkun sar. Għandha 
tapplika l-formula ta' ffrankar tal-
enerġija fl-Anness Va; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika l-intenzjoni oriġinali tal-Kummissjoni li jiġi żgurat li l-iffrankar ta' 
1.5% miksub kull sena jkollu effett ta' ffrankar kumulattiv. 

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-atturi tas-suq joqogħdu lura 

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
irwieħhom li l-atturi tas-suq joqogħdu lura 
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minn kwalunkwe attività li tista’ 
timpedixxi d-domanda għal u t-twassil tas-
servizzi ta’ enerġija, jew miżuri oħrajn 
għal titjib tal-effiċjenza fl-enerġija, jew li 
tfixkel l-iżvilupp tas-swieq għal servizzi 
ta’ enerġija jew miżuri oħrajn għal titjib 
tal-effiċjenza fl-enerġija, inkluż l-għeluq 
tas-suq għall-kompetituri jew l-abbuż minn 
pożizzjonijiet dominanti.

minn kwalunkwe attività li tista’ 
timpedixxi d-domanda għal u t-twassil tas-
servizzi ta’ ffrankar tal-enerġija, jew 
miżuri oħrajn għal titjib tal-effiċjenza fl-
enerġija, jew li tfixkel l-iżvilupp tas-swieq 
għal servizzi ta’ ffrankar tal-enerġija jew 
miżuri oħrajn għal titjib tal-effiċjenza fl-
enerġija, inkluż l-għeluq tas-suq għall-
kompetituri jew l-abbuż minn 
pożizzjonijiet dominanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Bħala alternattiva għall-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu jagħżlu li jieħdu 
miżuri oħra biex jiksbu l-iffrankar fl-
enerġija fost il-konsumaturi aħħarija. L-
ammont annwali milħuq f'iffrankar ta' 
enerġija permezz ta' dan l-approċċ 
għandu jkun ekwivalenti għall-ammont 
ta' ffrankar ta' enerġija meħtieġ fil-
paragrafu 1.

9. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lill-partijiet obbligati jissodisfaw bejn 25% 
u 50% tal-obbligu tagħhom kull sena billi 
jittrasferixxu flus lill-faċilitajiet ta' 
finanzjament imsemmija fl-Artikolu 2a. 
Dan għandu jsir permezz ta' 
kontribuzzjoni lill-faċilità ta' 
finanzjament ta' ammont ugwali għall-
kostijiet tal-investiment stmati biex 
jinkiseb is-sehem korrispondenti tal-
obbligu tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Klawżola fakultattiva sħiħa, kif issuġġeriet il-Kummissjoni, tkun ta' theddida għall-mudell 
kummerċjali ġdid li qed jistabbilixxi l-Artikolu 6. L-approċċ, kif issuġġerit mir-Rapporteur, 
joffri l-opportunità – għal dawk l-Istati Membri li jiddeċiedu jagħmlu dan – li jħallu l-partijiet 
obbligati tagħhom jikkontribwixxu parzjalment għal faċilità ta' finanzjament (Artikolu 2a) 
minflok jimplimentaw miżuri ta' ffrankar tal-enerġija b'mod sħiħ. Fl-istess ħin, dan l-approċċ 
jiggarantixxi li mira ta' ffrankar ta' 1.5% tintlaħaq fil-livell tal-Istati Membri fl-użu tas-sehem 



PE472.358v01-00 28/96 PR\878374MT.doc

MT

mogħti f'din il-faċilità għal miżuri ta' ffrankar tal-enerġija.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri li jagħżlu din l-alternattiva
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2013, 
dwar il-miżuri alternattivi li qed jippjanaw 
li jadottaw, fosthom ir-regoli tal-
penalitajiet imsemmija fl-Artikolu 9, u juru 
kif ser jilħqu l-ammonti meħtieġa ta' 
ffrankar. Il-Kummissjoni tista' tirrifjuta 
dawn il-miżuri jew tissuġġerixxi modifiki 
fit-3 xhur wara n-notifika. F'dawn il-
każijiet, l-approċċi alternattivi ma 
għandhomx jiġu japplikati mill-Istati 
Membri konċernati sakemm il-
Kummissjoni ma taċċettax b'mod espliċitu 
l-abbozz tal-miżuri mressaq mill-ġdid jew 
immodifikat.

Stati Membri għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni, mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2013, dwar is-sehem tal-obbligu 
tagħhom li qed jippjanaw li jissodisfaw 
billi jippermettu lill-partijiet obbligati
jikkontribwixxu għall-faċilità ta' 
finanzjament, fosthom ir-regoli tal-
penalitajiet imsemmija fl-Artikolu 9, u juru 
kif ser jilħqu l-ammont propost ta' ffrankar 
bl-użu tas-sehem ikkontribwit tal-fondi. Il-
Kummissjoni tista' tirrifjuta dawn il-miżuri 
jew tissuġġerixxi modifiki fit-3 xhur wara 
n-notifika. F'dawn il-każijiet, il-programmi 
u l-miżuri ma għandhomx jiġu japplikati 
mill-Istati Membri konċernati sakemm il-
Kummissjoni ma taċċettax b'mod espliċitu 
l-abbozz tal-miżuri mressaq mill-ġdid jew 
immodifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Klawżola fakultattiva sħiħa, kif issuġġeriet il-Kummissjoni, tkun ta' theddida għall-mudell 
kummerċjali ġdid li qed jistabbilixxi l-Artikolu 6. L-approċċ, kif issuġġerit mir-Rapporteur, 
joffri l-opportunità – għal dawk l-Istati Membri li jiddeċiedu jagħmlu dan – li jħallu l-partijiet 
obbligati tagħhom jikkontribwixxu parzjalment għal faċilità ta' finanzjament (Artikolu 2a) 
minflok jimplimentaw miżuri ta' ffrankar tal-enerġija b'mod sħiħ. Fl-istess ħin, dan l-approċċ 
jiggarantixxi li mira ta' ffrankar ta' 1.5% tintlaħaq fil-livell tal-Istati Membri fl-użu tas-sehem 
mogħti f'din il-faċilità għal miżuri ta' ffrankar tal-enerġija.
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Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi, permezz ta’ att 
iddelegat skont l-Artikolu 18, sistema ta’ 
rikonoxximent reċiproku tal-iffrankar tal-
enerġija miksub skont l-iskemi nazzjonali 
tal-obbligi tal-effiċjenza enerġetika. Din 
is-sistema għandha tippermetti li l-
partijiet obbligati jgħoddu l-iffrankar tal-
enerġija li jkunu għamlu u li jkun 
iċċertifikat fi Stat Membru partikolari 
mal-obbligi tagħhom fi Stat Membru 
ieħor.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskemi tal-obbligi tal-effiċjenza enerġetika għandhom jiġu stabbiliti f'livell nazzjonali u 
għandhom jiġu implimentati fit-terrtorju rispettiv tagħhom.

Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu d-disponibbiltà għall-klijenti 
aħħarin kollha ta’ awditi tal-enerġija li 
jkunu affordjabbli u mwettqa b’mod 
indipendenti minn esperti kkwalifikati jew 
akkreditati.

1. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu d-disponibbiltà għall-klijenti 
aħħarin kollha ta’ awditi tal-enerġija ta' 
kwalità għolja li jkunu kosteffikaċi u 
mwettqa b’mod indipendenti minn esperti 
kkwalifikati jew akkreditati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-SMEs se jeħtieġu l-appoġġ biex ikopru l-kostijiet tal-awditi tal-enerġija iżda anke biex 
jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet proposti fl-awditi li għandhom perjodu ta' ripagament 
ta' mhux aktar minn ħames snin. Awditi ta' kwalità għolja u implimentazzjoni konkreta ta' 
mill-anqas il-miżuri l-aktar kosteffikaċi huma karatteristiċi ewlenin għal politika ta' ffrankar 
tal-enerġija effikaċi u effiċjenti bbażata fuq l-awditi, li huwa l-iskop tal-Artikolu 7.

Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
skemi finanzjarji u ta' inċentiv, bħas-
sussidji jew it-tnaqqis fiskali, biex 
jiżguraw li l-impriżi ta' daqs żgħir u 
medju jkunu jistgħu jkopru totalment jew 
parzjalment il-kostijiet ta' awditu tal-
enerġija u tal-implimentazzjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet kosteffikaċi ħafna 
mill-awditi tal-enerġija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-SMEs se jeħtieġu l-appoġġ biex ikopru l-kostijiet tal-awditi tal-enerġija iżda anke biex 
jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet proposti fl-awditi li għandhom perjodu ta' ripagament 
ta' mhux aktar minn ħames snin. Awditi ta' kwalità għolja u implimentazzjoni konkreta ta' 
mill-anqas il-miżuri l-aktar kosteffikaċi huma karatteristiċi ewlenin għal politika ta' ffrankar 
tal-enerġija effikaċi u effiċjenti bbażata fuq l-awditi, li huwa l-iskop tal-Artikolu 7.

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li jkunu benefiċjarji ta' inċentivi 
jew skemi ta' appoġġ finanzjarju 
jimpenjaw ruħhom li jimplimentaw ir-
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rakkomndazzjonijiet kosteffikaċi ħafna 
identifikati mill-awditi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-SMEs se jeħtieġu l-appoġġ biex ikopru l-kostijiet tal-awditi tal-enerġija iżda anke biex 
jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet proposti fl-awditi li għandhom perjodu ta' ripagament 
ta' mhux aktar minn ħames snin. Awditi ta' kwalità għolja u implimentazzjoni konkreta ta' 
mill-anqas il-miżuri l-aktar kosteffikaċi huma karatteristiċi ewlenin għal politika ta' ffrankar 
tal-enerġija effikaċi u effiċjenti bbażata fuq l-awditi, li huwa l-iskop tal-Artikolu 7.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li mhumiex inklużi fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1, ikunu 
suġġetti għal awditu tal-enerġija li jsir 
b’mod indipendenti u kosteffettiv minn 
esperti kkwalifikati jew akkreditati mhux 
iktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2014 u kull tliet 
snin mid-data tal-verifika tal-enerġija 
preċedenti. 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi li mhumiex inklużi fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1, ikunu 
suġġetti għal awditu tal-enerġija li jsir 
b’mod indipendenti u kosteffettiv minn 
esperti kkwalifikati u/jew akkreditati mhux 
iktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2014 u kull tliet 
snin mid-data tal-verifika tal-enerġija 
preċedenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw skemi ta' inċentiv finanzjarju 
jew dispożizzjonijiet skont l-Artikolu 6 
biex jgħinu lill-impriżi koperti bil-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu 
jittrasformaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-
awditi obbligatorji f'investimenti ta' 
ffrankar tal-enerġija. Il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi fl-UE linji gwida 
dwar ir-regoli dwar l-għajnuna mill-istat 
biex tidentifika liema inċentivi finanzjarji 
stabbiliti mill-Istati Membri favur l-
impriżi konċernati tagħhom ikunu 
kompatibbli mar-regoli dwar is-suq intern 
u mar-regoli dwar l-għajnuna mill-istat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tistieden lill-Istat Membru, skont ir-regoli dwar is-suq intern u r-regoli dwar l-
għajnuna mill-istat, isibu modi kif jgħinu finanzjarjament lill-impriżi jimplimentaw il-miżuri 
ssuġġeriti fl-awditi tal-enerġija.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
klijenti aħħarin tal-elettriku, tal-gass 
naturali, tat-tisħin jew tat-tkessiħ 
distrettwali u tal-ilma sħun domestiku 
fornut mid-distrett ikunu pprovduti 
b’miters individwali li jkejlu b’mod preċiż 

1. Meta jiġu installati l-miters intelliġenti, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
klijenti aħħarin tal-elettriku, tal-gass 
naturali, tat-tisħin jew tat-tkessiħ ċentrali
distrettwali jew ieħor u tal-ilma sħun 
domestiku fornut ċentralment mid-distrett 
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u li jippermettu li l-konsum tal-enerġija 
effettiv tagħom ikun disponibbli filwaqt li 
jipprovdu informazzjoni dwar il-ħin 
effettiv tal-użu, skont l-Anness VI.

ikunu pprovduti b’miters individwali li 
jkejlu b’mod preċiż u li jippermettu li l-
konsum tal-enerġija effettiv tagħom ikun 
disponibbli filwaqt li jipprovdu 
informazzjoni f'ħin reali dwar il-ħin 
effettiv tal-użu, bla ħlas u f'format li 
jippermetti lill-klijenti jifhmu aħjar l-
konsum ta' enerġija tagħhom, skont l-
Anness VI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni ta' miters intelliġenti jintlaqa' favorevolment mir-Rapporteur jekk l-analiżi 
tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet tiġi vvalutata pożittivament kif inhu previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE rigward is-swieq tal-gass u tal-elettriku, li mhux dejjem 
tkun pożittiva għal-klijenti żgħar, bħall-familji. Madankollu, ir-Rapporteur tal-fehma li hemm 
biżżejjed evidenza, mil-lat tar-reazzjoni għad-domanda għall-enerġija, biex il-miters 
intelliġenti jiġu imposti fuq l-impriżi li jikkunsmaw ċertu ammont ta' elettriku.  

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni ta' miters intelliġenti jintlaqa' favorevolment mir-Rapporteur jekk l-analiżi 
tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet tiġi vvalutata pożittivament kif inhu previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE rigward is-swieq tal-gass u tal-elettriku, li mhux dejjem 
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tkun pożittiva għal-klijenti żgħar, bħall-familji. Madankollu, ir-Rapporteur tal-fehma li hemm 
biżżejjed evidenza, mil-lat tar-reazzjoni għad-domanda għall-enerġija, biex il-miters 
intelliġenti jiġu imposti fuq l-impriżi li jikkunsmaw ċertu ammont ta' elettriku.  

Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi, anke dawk mis-settur 
kummerċjali, li għandhom konsum finali 
ta' elettriku ta' aktar minn 6000 kWh fis-
sena, jinstallaw il-miters intelliġenti sa 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni ta' miters intelliġenti jintlaqa' favorevolment mir-Rapporteur jekk l-analiżi 
tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet tiġi vvalutata pożittivament kif inhu previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE rigward is-swieq tal-gass u tal-elettriku, li mhux dejjem 
tkun pożittiva għal-klijenti żgħar, bħall-familji. Madankollu, ir-Rapporteur tal-fehma li hemm 
biżżejjed evidenza, mil-lat tar-reazzjoni għad-domanda għall-enerġija, biex il-miters 
intelliġenti jiġu imposti fuq l-impriżi li jikkunsmaw ċertu ammont ta' elettriku.  

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Jekk il-klijenti aħħarin jagħmlu talba, id-
dejta tal-miters dwar il-produzzjoni u/jew 
il-konsum tagħhom f’ħin reali għandha 
tingħata lilhom jew lil parti terza li tkun 
qed taġixxi f'isimhom bl-ebda kost 
addizzjonali għall-klijenti aħħarin 
f'format li jistgħu jużaw biex iqabblu l-
offerti fuq bażi ugwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni ta' miters intelliġenti jintlaqa' favorevolment mir-Rapporteur jekk l-analiżi 
tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet tiġi vvalutata pożittivament kif inhu previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE rigward is-swieq tal-gass u tal-elettriku, li mhux dejjem 
tkun pożittiva għal-klijenti żgħar, bħall-familji. Madankollu, ir-Rapporteur tal-fehma li hemm 
biżżejjed evidenza, mil-lat tar-reazzjoni għad-domanda għall-enerġija, biex il-miters 
intelliġenti jiġu imposti fuq l-impriżi li jikkunsmaw ċertu ammont ta' elettriku.  

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



PE472.358v01-00 36/96 PR\878374MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni ta' miters intelliġenti jintlaqa' favorevolment mir-Rapporteur jekk l-analiżi 
tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet tiġi vvalutata pożittivament kif inhu previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE rigward is-swieq tal-gass u tal-elettriku, li mhux dejjem 
tkun pożittiva għal-klijenti żgħar, bħall-familji. Madankollu, ir-Rapporteur tal-fehma li hemm 
biżżejjed evidenza, mil-lat tar-reazzjoni għad-domanda għall-enerġija, biex il-miters 
intelliġenti jiġu imposti fuq l-impriżi li jikkunsmaw ċertu ammont ta' elettriku.  

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni ta' miters intelliġenti jintlaqa' favorevolment mir-Rapporteur jekk l-analiżi 
tal-benefiċċji mqabbla mal-kostijiet tiġi vvalutata pożittivament kif inhu previst mid-
Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE rigward is-swieq tal-gass u tal-elettriku, li mhux dejjem 
tkun pożittiva għal-klijenti żgħar, bħall-familji. Madankollu, ir-Rapporteur tal-fehma li hemm 
biżżejjed evidenza, mil-lat tar-reazzjoni għad-domanda għall-enerġija, biex il-miters 
intelliġenti jiġu imposti fuq l-impriżi li jikkunsmaw ċertu ammont ta' elettriku.  

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid- 2. Minbarra l-obbligi li jirriżultaw mid-
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Direttiva 2009/72/KE u mid-
Direttiva 2009/73/KE fir-rigward tal-
kontijiet, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw, mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2015 li l-kontijiet ikunu preċiżi 
u bbażati fuq il-konsum reali, għas-setturi 
kollha koperti minn din id-Direttiva, 
inklużi d-distributuri tal-enerġija, l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni u l-
kumpaniji tal-bejgħ tal-enerġija fil-livell 
tal-konsumatur, skont il-frekwenza minima 
stabbilita fl-Anness VI(2.1). Informazzjoni 
adattata għandha tkun disponibbli mal-kont 
biex il-konsumatur aħħari ikun ipprovdut 
b'kont komprensiv tal-kosti kurrenti tal-
enerġija, f'konformità mal-Anness VI(2.2).

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jeżiġu li jekk 
tintalab mill-klijenti aħħarin, l-
informazzjoni dwar il-kontijiet tal-enerġija 
u dwar il-konsum storiku tagħhom għandha 
tkun disponibbli għall-fornitur tas-servizzi 
tal-enerġija magħżul mill-klijent aħħari. 
Meta jiġi installat miter intelliġenti, l-
Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-
fatturar b'lura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-informazzjoni mill-kejl bil-miters u 
mill-kontijiet tal-konsum individwali tal-
enerġija kif ukoll informazzjoni oħra 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u fl-
Anness VI, għandha tkun disponibbli 
għall-klijenti aħħarin mingħajr ħlas fi 
żmien sagħtejn jew malajr kemm hu 
teknoloġikament possibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni f'ħin reali hija essenzjali biex l-enerġija tkun tista' tintuża b'mod aktar 
effiċjenti.
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Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Informazzjoni lill-konsumatur u 

programm ta' għoti ta' setgħa
1. L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
strateġija nazzjonali biex jippromwovu u 
jippermettu użu effiċjenti ta' enerġija 
minn klijenti żgħar tal-enerġijia, inklużi l-
klijenti domestiċi.
2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-Istati 
Membri għandhom jinkludu tal-anqas:
(a) l-istabbiliment ta' punt wieħed ta' 
kuntatt għal pariri u fornituri akkreditati, 
skont l-Artikoli 13 u 14;
(b) firxa ta' strumenti u politiki biex 
jippromwovu l-bidla fl-imġiba, inklużi:
- inċentivi fiskali;
- aċċess għal finanzi, għotjiet jew sussidji;
- l-għoti ta' informazzjoni;
- proġetti eżemplari; 
- attivitajiet fil-post tax-xogħol;
- standards minimi għal informazzjoni 
dwar kontijiet u t-tfassil tal-fatturi;
(c) programm biex il-konsumaturi u l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi jiġu 
involuti matul l-introduzzjoni tal-miters 
intelliġenti permezz tal-komunikazzjoni 
ta':
- bidliet kosteffikaċi u faċli biex jinkisbu 
fl-użu tal-enerġija;
- informazzjoni dwar miżuri ta' effiċjenza 
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enerġetika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni u l-pariri f'din id-Direttiva mhumiex biżżejjed biex 
jintlaħaq l-għan iddikjarat tagħha li jiġu involuti l-gruppi rispettivi ta' konsumaturi aħħarin. 
Huwa importanti li l-għoti ta' informazzjoni ma jkunx fini fih innifsu iżda li jiġi inkluż f'qafas 
leġiżlattiv li jippremja biss ir-riżultati (u mhux l-outputs) tal-proġetti dwar l-effiċjenza 
enerġetika – i.e. huma biss il-bidliet fl-imġiba kalkolabbli li jiġu ppremjati u mhux 
sempliċement it-tixrid tal-informazzjoni. 

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu
regoli dwar il-penali applikabbli f’każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont 
l-Artikoli 6 sa 8 u għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Il-penali pprovduti jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi 
u jridu jkunu tal-anqas ħames darbiet 
ogħla mill-kostijiet medji fil-programmi 
nazzjonali rispettivi ta' obbligi ta' ffrankar 
tal-enerġija u għandhom jiġu ttrasferiti 
fil-faċilità ta' finanzjament msemmija fl-
Artikolu 2a. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw dawk id-dispożizzjonijiet 
lill-Kummissjoni mhux iktar tard minn [12-
il xahar wara l-adozzjoni ta’ din id-
Direttiva] u għandhom jinnotifikawha 
mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda 
sussegwenti li taffetwahom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-penali imposti f'każ ta' nonkonformità għandhom ikunu dissważivi biżżejjed biex ikun 
żgurat li l-miżuri proposti f'din id-Direttiva jiġu tassew implimentati għalkollox.

Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu pjan nazzjonali 
għat-tisħin u għat-tkessiħ u jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwaru sabiex ikun 
żviluppat il-potenzjal għall-applikazzjoni 
ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja u 
għal tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti, 
li jkun fih l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VII u li jispjega fid-dettall il-
miżuri assoċjati u l-obbligi legali. Il-
pjanijiet għandhom jiġu aġġornati u 
nnotifikati lill-Kummissjoni kull ħames 
snin. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
permezz tal-qafas regolatorju tagħhom li l-
pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u t-tkessiħ 
ikunu kkunsidrati fil-pjanijiet ta’ żvilupp 
lokali u reġjonali, inklużi l-pjanijiet għall-
ispazju urban u rurali, u jkunu jissodisfaw 
il-kriterji ta’ disinn fl-Anness VII. Il-
pjanijiet nazzjonali għat-tisħin u għat-
tkessiħ għandhom iqisu bis-sħiħ l-analiżi 
tal-potenzjali nazzjonali għal 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja 
mwettqa skont id-Direttiva 2004/8/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jisfruttaw il-potenzjal li għandhom fit-territorju tagħhom għall-
produzzjoni konġunta ta' enerġija, tisħin u tkessiħ.
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Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

a) il-kundizzjonijiet ta’ limitu relatati 
mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 1 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti;
b) ir-rekwiżit fil-punt (b) tal-paragrafu 3 
relatat mal-post fejn tkun tinsab l-
installazzjoni ma jkunx jista’ jiġi sodisfatt 
minħabba l-ħtieġa li installazzjoni tiġi 
lokalizzata qrib sit ta’ ħżin li għandu 
permess ġeoloġiku skont id-
Direttiva 2009/31/KE; jew
c) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ elettriku u 
ta’ sħana b’tisħin jew bi tkessiħ separat.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
tali kundizzjonijiet għal eżenzjoni lill-
Kummissjoni sal-1 ta’ Jannar 2014. Il-
Kummissjoni tista’ tirrifjuta dawk il-
kundizzjonijiet jew tagħmel suġġerimenti 
għal modifiki fis-sitt (6) xhur ta’ wara n-
notifika. F'dawn il-każijiet, il-
kundizzjonijiet għall-eżenzjoni ma 
għandhomx ikunu applikati mill-Istat 
Membru kkonċernat sakemm il-
Kummissjoni espressament taċċetta l-
kundizzjonijiet li jkunu reġgħu tressqu 
jew immodifikati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jisfruttaw il-potenzjal li għandhom fit-territorju tagħhom għall-
produzzjoni konġunta ta' enerġija, tisħin u tkessiħ. Għalhekk m'hemm l-ebda raġuni għal 
eżenzjonijiet.

Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kriterji ta’ awtorizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3 u jkunu konformi mal-pjanijiet 
nazzjonali tagħhom għat-tisħin u għat-
tkessiħ msemmija fil-paragrafu 1. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li r-regolamenti nazzjonali u reġjonali dwar l-ippjanar tal-ispazju għandhom
jitħarsu, l-Istati Membri għandhom jisfruttaw ukoll il-potenzjali nazzjonali li għandhom għal 
koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja.

Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jisfruttaw il-potenzjal li għandhom fit-territorju tagħhom għall-
produzzjoni konġunta ta' enerġija, tisħin u tkessiħ. Għalhekk m'hemm l-ebda raġuni għal 
eżenzjonijiet.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

a) il-kundizzjonijiet ta’ limitu relatati 
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mad-disponibbiltà tat-tagħbija tas-sħana 
stabbiliti fil-punt 2 tal-Anness VIII ma 
jiġux sodisfatti; jew
b) analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji turi li l-ispejjeż huma ikbar 
mill-benefiċċji meta ppargunati mal-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż l-
investiment fl-infrastruttura, biex jiġi 
pprovdut l-istess ammont ta’ sħana 
b’tisħin jew bi tkessiħ separat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jisfruttaw il-potenzjal li għandhom fit-territorju tagħhom għall-
produzzjoni konġunta ta' enerġija, tisħin u tkessiħ. Għalhekk m'hemm l-ebda raġuni għal 
eżenzjonijiet.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 8 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jisfruttaw il-potenzjal li għandhom fit-territorju tagħhom għall-
produzzjoni konġunta ta' enerġija, tisħin u tkessiħ. Għalhekk m'hemm l-ebda raġuni għal 
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eżenzjonijiet.

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
effiċjenza enerġetika annwali ġenerali tal-
kapaċità tagħhom ta' produzzjoni ta' 
elettriku termali tiżdied b'tal-anqas 1% 
kull sena u li sal-2025 tilħaq tal-anqas 
60% bħala medja. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Is-sistema ta' trasformazzjoni ta' enerġija tal-UE – minn impjanti tal-enerġija konvenzjonali 
għal raffineriji – ġeneralment għandha effiċjenzi baxxi ta' anqas minn 35%. Iffrankar 
sinifikanti u malajr huwa possibbli fis-snin li ġejjin. L-Istati Membri għandhom jifhmu wkoll 
il-potenzjal eżistenti għall-koġenerazzjoni ta' enerġija u sħana.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
tal-anqas terz tal-potenzjal identifikat 
għal koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja u 
tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti 
msemmija fl-Artikolu 10(1) sal-2020 u 
żewġ terzi sal-2030.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Is-sistema ta' trasformazzjoni ta' enerġija tal-UE – minn impjanti tal-enerġija konvenzjonali 
għal raffineriji – ġeneralment għandha effiċjenzi baxxi ta' anqas minn 35%. Iffrankar 
sinifikanti u malajr huwa possibbli fis-snin li ġejjin. L-Istati Membri għandhom jifhmu wkoll 
il-potenzjal eżistenti għall-koġenerazzjoni ta' enerġija u sħana.

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri jistgħu jippermettu 
komponenti ta’ skemi u ta’ strutturi 
tariffarji b’għan soċjali għat-trażmissjoni u 
għad-distribuzzjoni tal-enerġija destinata 
għan-netwerk, sakemm l-istrutturi 
tariffarji jikkontribwixxu għall-effiċjenza 
ġenerali (inkluża l-effiċjenza enerġetika) 
tal-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, id-
distribuzzjoni u l-provvista tal-elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 62

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Bla ħsara għall-Artikolu 16(2) tad-
Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli1, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, bla 
ħsara għar-rekwiżiti relatati maż-żamma 
tal-affidabbiltà u tas-sikurezza tal-grilja, 
fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux 
diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni fit-territorju 
tagħhom:

_____________
1 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess u r-rilaxx prijoritarji ta' enerġija elettrika għall-koġenerazzjoni jintlaqgħu 
favorevolment iżda m'għandhomx jimpedixxu l-aċċess prijoritarju maħluq għall-enerġija 
rinnovabbli. Il-benefiċċji li l-impjanti tal-koġenerazzjoni għandhom għas-sistema tal-elettriku 
kollha jkollhom jiġu ppremjati. 

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) jimplimentaw dispożizzjonijiet biex 
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jingħata kumpens xieraq għal kostijiet 
evitati tan-netwerks.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 64

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistemi tad-distribuzzjoni, 
meta jiksbu riżorsi għal servizzi anċillari 
u ta' bilanċjar, jittrattaw lill-fornituri tar-
reazzjoni għad-domanda, inklużi l-
aggregaturi, b'mod mhux diskriminatorju, 
abbażi tal-kapaċitajiet tekniċi tagħhom. L-
operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistemi tad-distribuzzjoni 
għandhom jivvalidaw it-twettiq ta' 
operazzjonijiet ta' kejl tar-reazzjoni għad-
domanda u l-operazzjonijiet finanzjarji ta' 
programmi dwar ir-reazzjoni għad-
domanda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-twettiq fil-prattika tal-miżuri għal effiċjenza enerġetika jeħtieġ l-involviment sħiħ tar-
regolaturi, it-TSOs u d-DSOs. Minbarra t-tħaffif tal-iżvilupp tan-netwerks intelliġenti, l-
istabbiliment ta' swieq nazzjonali u reġjonali tar-reazzjoni għad-domanda għandu jiġi 
prijoritizzat.
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Emenda 65

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-aċċess għal programmi 
tar-reazzjoni għad-domanda u l-
parteċipazzjoni tagħhom fis-swieq tal-
enerġija organizzati, jekk meħtieġ billi l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-
operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni 
jintalbu jiddefinixxu l-ispeċifikazzjonijet 
tekniċi għall-parteċipazzjoni fis-swieq tal-
enerġija u tas-servizzi ta' riżerva terzjarja, 
abbażi tar-rekwiżiti tekniċi ta' dawn is-
swieq u l-kapaċitajiet ta' reazzjoni għad-
domanda, anke permezz tal-aggregaturi. 
L-ispeċifikazzjoni teknika għall-
parteċipazzjoni fir-reazzjoni għad-
domanda fis-swieq tas-servizzi ta' riżerva 
terzjarja għandha tinkludi:
(a) in-numru minimu ta' kapaċità f'kW 
meħtieġa għall-parteċipazzjoni;
(b) metodoloġija ta' kejl tal-linja ta' 
referenza;
(c) tul tal-attivazzjoni tar-reazzjoni għad-
domanda; 
(d) l-għażla taż-żmien tal-attivazzjoni tar-
reazzjoni għad-domanda;
(e) żmien ta' avviż għall-attivazzjoni tar-
reazzjoni għad-domanda;
(f) ħtiġijiet tat-telemetrija;
(g) pagamenti skont id-disponibbiltà 
(availability payments);
Meta jimplimentaw l-iskemi ta' 
adegwatezza tal-kapaċità, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-potenzjal għall-
kontribut tar-reazzjoni għad-domanda 
jitqies għalkollox. L-Istati Membri 
għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni, 
sal-31 ta' Diċembru 2013 u kull sentejn 
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wara din id-data, dwar il-miżuri 
implimentati biex jintlaħqu l-objettivi 
stabbiliti f'dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-twettiq fil-prattika tal-miżuri għal effiċjenza enerġetika jeħtieġ l-involviment sħiħ tar-
regolaturi, it-TSOs u d-DSOs. Minbarra t-tħaffif tal-iżvilupp tan-netwerks intelliġenti, l-
istabbiliment ta' swieq nazzjonali u reġjonali tar-reazzjoni għad-domanda għandu jiġi 
prijoritizzat.

Emenda 66

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7c. L-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw pjan direzzjonali u pjan ta' 
azzjoni  għar-reazzjoni għad-domanda, li 
għandu jinkludi informazzjoni dettaljata 
dwar kif ir-riżorsi tar-reazzjoni għad-
domanda se jkunu integrati, kemm ikun 
xieraq, fis-swieq reġjonali tal-eletrriku, 
speċjalment iżda mhux biss għas-swieq 
tas-servizzi ta' riżerva terzjarja u s-swieq 
tal-kapaċitajiet.  Il-pjan direzzjonali u l-
pjan ta' azjzoni għar-reazzjoni għad-
domanda għandhom jitressqu lill-
Kummissjoni u jiġu ppubblikati sal-
31 ta' Diċembru 2013, u għandhom jiġu 
aġġornati tal-anqas kull sentejn wara din 
id-data. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta l-pjanijiet direzzjonali u l-
pjanijiet ta' azzjoni skont il-kriterji ta' 
suċċess li ġejjin għall-integrazzjoni tar-
reazzjoni għad-domanda:
(a) l-integrazzjoni tas-suq u 
opportunitajiet ugwali ta' dħul fis-swieq 
għar-riżorsi fuq in-naħa tal-ġenerazzjoni 
u d-domanda (tagħbijiet tal-provvista u 
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tal-konsumatur);
(b) ir-reazzjoni għad-domanda għandha 
tkun tista' tuża t-tagħbijiet fuq in-naħa 
tad-domanda bħala medja, jiġifieri li l-
aggregaturi jistgħu jikkombinaw riżorsi 
multipli ta' tul qasir fuq in-naħa tad-
domanda (tagħbijiet tal-konsumatur) fi 
blokk estiż wieħed ta' tnaqqis tat-tagħbija, 
u tbigħhom jew tirkantahom, kif xieraq fi 
swieq multipli tal-enerġija organizzata, 
spejalment iżda mhux biss, għas-swieq 
tas-servizzi ta' riżerva terzjarja u s-swieq 
tal-kapaċitajiet; 
(c) il-programmi reġjonali u nazzjonali 
dwar ir-reazzjoni għad-domanda 
għandhom ikunu permessi, biex jeħilsu s-
sistemi lokali u reġjonali minn limiti ta' 
kapaċità biex jottimizzaw l-użu tal-
infrastruttura eżistenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu żviluppati swieq tar-reazzjoni għad-domanda. 

Emenda 67

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-iskemi taċ-ċertifikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 ikunu koperti b'qafas ta' 
akkreditazzjoni wieħed, sabiex jipprovdu 
t-trasparenza lill-konsumaturi biex ikun 
żgurat li dawn l-iskemi jkunu affidabbli u 
jikkontribwixxu għall-objettivi nazzjonali 
rigward l-effiċjenza enerġetika.

Or. en



PR\878374MT.doc 53/96 PE472.358v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tappoġġja l-paragrafi l-ġodda fl-aħħar tal-Artikolu 14. Huwa importanti li 
wieħed jirrikonoxxi li s-suċċess tal-iskema taċ-ċertifikazzjoni jiddependi mir-
rikonoxximent u l-fiduċja li tingħata mill-konsumaturi.

Emenda 68

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-uniku punt ta' kuntatt imsemmi fil-
punt (-a) tal-Artikolu 14 jibgħat lill-
konsumaturi għand il-fornituri 
akkreditati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt -a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) jistabbilixxu punt wieħed ta' kuntatt 
biex jipprovdi pariri bażiċi dwar is-servizzi 
marbuta mal-enerġija u biex jindirizza 
lill-konsumaturi lejn il-fornituri 
akkreditati tas-servizzi u l-prodotti 
marbuta mal-effiċjenza enerġetika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-approċċ stabbilit fit-tielet pakkett dwar l-enerġija, jinħtieġ punt wieħed ta' kuntatt 
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biex jipprovdi pariri bażiċi dwar is-servizzi marbuta mal-enerġija u jissenjala l-fornituri 
akkreditati. Bl-istess mod, jinħtieġ mekkaniżmu indipendenti wieħed bħal ombudsman għall-
enerġija biex ikun żgurat it-trattament effikaċi ta' lmenti u soluzzjonijiet tat-tilwimiet extra-
ġudizzjarji. 

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-approċċ stabbilit fit-tielet pakkett dwar l-enerġija, jinħtieġ punt wieħed ta' kuntatt 
biex jipprovdi pariri bażiċi dwar is-servizzi marbuta mal-enerġija u jissenjala l-fornituri 
akkreditati. Bl-istess mod, jinħtieġ mekkaniżmu indipendenti wieħed bħal ombudsman għall-
enerġija biex ikun żgurat it-trattament effikaċi ta' lmenti u soluzzjonijiet tat-tilwimiet extra-
ġudizzjarji. 

Emenda 71

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) jiżguraw l-implimentazzjoni ta' 
mekkaniżmu indipendenti, bħal 
ombudsman, li jkun kapaċi jaġixxi fis-
setturi industrijali kollha biex jiżgura l-
ġestjoni effiċjenti tal-ilmenti u tas-
soluzzjonijiet tat-tilwimiet extra-
ġudizzjarji li joriġinaw minn programmi 
ta' effiċjenza enerġetika għad-djar li 
jinvolvu fornituri multipli;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-approċċ stabbilit fit-tielet pakkett dwar l-enerġija, jinħtieġ punt wieħed ta' kuntatt 
biex jipprovdi pariri bażiċi dwar is-servizzi marbuta mal-enerġija u jissenjala l-fornituri 
akkreditati. Bl-istess mod, jinħtieġ mekkaniżmu indipendenti wieħed bħal ombudsman għall-
enerġija biex ikun żgurat it-trattament effikaċi ta' lmenti u soluzzjonijiet tat-tilwimiet extra-
ġudizzjarji. 

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) jappoġġjaw il-faċilitaturi tas-swieq, in-
netwerks u l-pjattaformi indipendenti li 
jorbtu d-domanda u l-provvista tas-
servizzi tal-effiċjenza enerġetika, u li 
jippromwovu r-rabta bejn l-awditi tal-
enerġija u l-implimentazzjoni ta' 
azzjonijiet ta' titjib tal-effiċjenza 
enerġetika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-approċċ stabbilit fit-tielet pakkett dwar l-enerġija, jinħtieġ punt wieħed ta' kuntatt 
biex jipprovdi pariri bażiċi dwar is-servizzi marbuta mal-enerġija u jissenjala l-fornituri 
akkreditati. Bl-istess mod, jinħtieġ mekkaniżmu indipendenti wieħed bħal ombudsman għall-
enerġija biex ikun żgurat it-trattament effikaċi ta' lmenti u soluzzjonijiet tat-tilwimiet extra-
ġudizzjarji. 
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Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt e b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

eb) jappoġġjaw il-faċilitaturi tal-proġetti 
li, minbarra l-faċilitaturi tas-swieq, jagħtu 
pariri lill-awtoritajiet pubbliċi dwar il-
proċeduri ta' offerti għas-servizzi tal-
enerġija enerġetika, it-tfassil tal-kuntratti, 
l-implimentazzjoni tal-kuntratti u l-
monitoraġġ tagħhom għal proġetti 
speċifiċi dwar servizzi tal-effiċjenza 
enerġetika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-approċċ stabbilit fit-tielet pakkett dwar l-enerġija, jinħtieġ punt wieħed ta' kuntatt 
biex jipprovdi pariri bażiċi dwar is-servizzi marbuta mal-enerġija u jissenjala l-fornituri 
akkreditati. Bl-istess mod, jinħtieġ mekkaniżmu indipendenti wieħed bħal ombudsman għall-
enerġija biex ikun żgurat it-trattament effikaċi ta' lmenti u soluzzjonijiet tat-tilwimiet extra-
ġudizzjarji. 

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) id-dispożizzjonijiet legali u regolatorji u 
l-prattiki amministrattivi fir-rigward tax-
xiri pubbliku u tal-ibbaġitjar u tal-
kontabbiltà annwali, sabiex ikun żgurat li l-
korpi pubbliċi individwali ma jiġux 
skoraġġiti milli jagħmlu investimenti li 
jtejbu l-effiċjenza enerġetika u 
jimminimizzaw il-kostijiet mistennija taċ-
ċiklu tal-ħajja matul il-ħajja kollha tal-
bini jew tat-tagħmir;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 76

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bb) il-limitazzjonijiet fil-programmi ta' 
appoġġ pubbliku b'effetti "crowding-out" 
li huma ostaklu għall-implimentazzjoni 
tas-servizzi tal-effiċjenza enerġetika mill-
atturi tas-suq bl-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet indaqs fis-suq u li jiġu 
żviluppati aktar in-negozji li jipprovdu 
servizzi tal-effiċjenza enerġetika;

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

bc) il-liġijiet nazzjonali li jirregolaw 
proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet dwar 
proprjetajiet b'diversi proprjetarji bl-għan 
li jiġi ffaċilitat l-investiment fl-iffrankar 
ta' enerġija u li jiġu stabbiliti fondi għal 
dan il-għan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ paragun tal-iffrankar tal-
enerġija u ta’ konverżjoni għal unità 
paragunabbli, għandhom japplikaw il-
fatturi ta’ konverżjoni fl-Anness IV 
sakemm ma jistax jiġi ġġustifikat l-użu ta’ 
fatturi ta’ konverżjoni oħrajn.

Għall-finijiet ta’ paragun tal-iffrankar tal-
enerġija u ta’ konverżjoni għal unità 
paragunabbli, għandhom japplikaw il-
fatturi ta’ konverżjoni fl-Anness IV.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 17 għandha tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu indeterminat 
ta’ żmien minn [id-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva]. 

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 17 għandha tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' sena mid-
data tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sat-30 ta’ April ta’ kull sena, l-Istati 
Membri għandhom jirrapportaw dwar il-
progress li sar sabiex jintlaħqu l-miri 
nazzjonali għall-effiċjenza enerġeika, 
skont l-Anness XIV (1). 

1. Kull Stat Membru għandu jippreżenta 
rapport lill-Kummissjoni dwar il-progress 
li sar sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali 
għall-effiċjenza enerġetika, skont l-
Anness XIV (1) sat-30 ta' April 2013, u 
kull sena wara din id-data. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sat-30 ta’ April 2014, u 
sussegwentement kull tliet snin, l-Istati 
Membri għandhom iressqu rapporti 
supplimentari b’informazzjoni dwar 
politiki, pjanijiet ta’ azzjoni, programmi u 
miżuri nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika li ġew implimentati jew 
ippjanati fuq il-livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali għal titjib tal-effiċjenza enerġetika 
sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika msemmija fl-
Artikolu 3(1). Ir-rapporti għandhom ikunu 
kkomplementati bi stimi aġġornati tal-
konsum totali mistenni tal-enerġija 
primarja fl-2020, kif ukoll b’livelli stmati 
tal-konsum tal-enerġija primarja fis-setturi 
indikati fl-Anness XIV (1).

2. Sat-30 ta’ April 2013, u 
sussegwentement kull tliet snin, l-Istati 
Membri għandhom iressqu rapporti 
supplimentari b’informazzjoni dwar 
politiki, pjanijiet ta’ azzjoni, programmi u 
miżuri nazzjonali għall-effiċjenza 
enerġetika li ġew implimentati jew 
ippjanati fuq il-livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali għal titjib tal-effiċjenza enerġetika 
sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali għall-
effiċjenza enerġetika msemmija fl-
Artikolu 3(1) u (2). Ir-rapporti għandhom 
ikunu kkomplementati bi stimi aġġornati 
tal-konsum totali mistenni tal-enerġija 
primarja fl-2014, fl-2016, fl-2018 u fl-
2020, kif ukoll b’livelli stmati tal-konsum 
tal-enerġija primarja fis-setturi indikati fl-
Anness XIV (1).

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 82

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux iktar tard mill-1 ta' Jannar 2014, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi mudell 
għar-rapporti supplimentari. Dan il-mudell 
għandu jkun adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 20(2). 
Dawn ir-rapporti supplimentari 
għandhom jinkludu fi kwalunkwe każ l-
informazzjoni speċifikata fl-Anness XIV.

Mhux iktar tard mit-30 ta' April 2012, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi mudell 
għar-rapporti supplimentari. Dan il-mudell 
għandu jiġbor fih ir-rekwiżiti minimi 
stabbiliti fl-Anness XIV. Fil-
preżentazzjoni tar-rapporti supplimentari 
nazzjonali tagħhom dwar l-iffrankar tal-
enerġija, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw ma' dan il-mudell.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tevalwa r-
rapporti annwali u r-rapporti supplimentari 
u għandha tivvaluta kemm għamlu 
progress l-Istati Membri sabiex jilħqu l-
miri nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika 
mitluba mill-Artikolu 3(1) u sabiex tiġi 
implimentata din id-Direttiva. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat il-
valutazzjoni tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tagħha tar-rapporti, il-
Kummissjoni tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri.

4. Il-Kummissjoni għandha tevalwa r-
rapporti annwali u r-rapporti supplimentari 
u għandha tivvaluta kemm għamlu 
progress l-Istati Membri sabiex jilħqu l-
miri nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika 
mitluba mill-Artikolu 3(1) u (2) u sabiex 
tiġi implimentata din id-Direttiva. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat il-
valutazzjoni u r-rapport tagħha kull sena
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Fuq 
il-bażi tal-valutazzjoni tagħha tar-rapporti, 
il-Kummissjoni tista’ toħroġ 
rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri. L-
ewwel valutazzjoni u l-ewwel rapport 
għandhom jintbagħtu lill-Parlament 
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Ewropew u lill-Kunsill fl-2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' rappurtar skont din id-Direttiva m'għandhiex tkun imlaħħma ħafna iżda xorta 
għandha tkun konkreta u ċara biżżejjed biex tkun paragunabbli u tidentifika l-aħjar prassi. Is-
sistema għandha timmonitorja l-progress u tivvaluta l-effikaċja tal-miżuri differenti. L-
informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-pubbliku. 

Emenda 84

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-
ewwel rapport supplimentari għandha 
tinkludi valutazzjoni tal-livelli tal-
effiċjenza enerġetika tal-installazzjonijiet 
eżistenti u ġodda li jwettqu l-kombusjoni 
tal-fjuwils b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar u tal-
installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar taż-
żejt minerali u tal-gass fid-dawl tal-aħjar 
tekniki disponibbli rilevanti, kif ġie 
żviluppat skont id-Direttiva 2010/75/UE u 
d-Direttiva 2008/1/KE. Fejn din il-
valutazzjoni tidentifika diskrepanzi 
sinifikanti bejn il-livelli effettivi tal-
effiċjenza enerġetika ta’ installazzjonijiet 
ta’ din ix-xorta u l-livelli tal-effiċjenza 
enerġetika assoċjati mal-applikazzjoni tal-
aħjar tekniki disponibbli rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tipproponi, jekk dan 
ikun xieraq, rekwiżiti sabiex jittejbu l-
livelli tal-effiċjenza enerġetika milħuqa 
minn installazzjonijiet ta’ din ix-xorta jew
li l-użu ta’ tali tekniki fil-ġejjieni għandu 
jkun kundizzjoni sabiex ikunu permessi 
installazzjonijiet ġodda u għar-reviżjoni 

5. Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-
ewwel rapport supplimentari għandha 
tinkludi valutazzjoni tal-livelli tal-
effiċjenza enerġetika tal-installazzjonijiet 
eżistenti u ġodda li jwettqu l-kombusjoni 
tal-fjuwils b’input termali kklassifikat 
totali ta’ 50 MW jew iktar u tal-
installazzjonijiet li jwettqu r-raffinar taż-
żejt minerali u tal-gass fid-dawl tal-aħjar 
tekniki disponibbli rilevanti, kif ġie 
żviluppat skont id-Direttiva 2010/75/UE u 
d-Direttiva 2008/1/KE. Fejn din il-
valutazzjoni tidentifika diskrepanzi bejn il-
livelli effettivi tal-effiċjenza enerġetika ta’ 
installazzjonijiet ta’ din ix-xorta u l-livelli 
tal-effiċjenza enerġetika assoċjati mal-
applikazzjoni tal-aħjar tekniki disponibbli 
rilevanti, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi, jekk dan ikun xieraq, li l-użu 
ta’ tali tekniki fil-ġejjieni għandu jkun 
kundizzjoni sabiex ikunu permessi 
installazzjonijiet ġodda u għar-reviżjoni 
perjodika tal-permessi għall-
installazzjonijiet eżistenti. 
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perjodika tal-permessi għall-
installazzjonijiet eżistenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Emenda 85

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Il-Kummissjoni għandha wkoll 
timmonitorja l-impatt tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fuq
id-Direttiva 2003/87/KE, id-
Direttiva 2009/28/KE kif ukoll id-
Direttiva 2010/31/KE.

Il-Kummissjoni għandha tressaq proposti 
biex tallinja d-Direttiva 2003/87/KE, id-
Direttiva 2009/28/KE, id-Deċiżjoni 
Nru 406/2009/KE kif ukoll id-
Direttiva 2010/31/KE ma' din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

7. Sat-30 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tressaq il-valutazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 3(2) quddiem il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, segwita, jekk dan 
ikun xieraq, minn proposta leġiżlattiva li 
tistabbilixxi miri nazzjonali obbligatorji. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ f'żewġ stadji tal-Kummissjoni jipposponi d-deċiżjoni finali dwar il-miri nazzjonali 
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mandatorji sa tal-anqas tmiem l-2016, i.e. tard wisq biex ikollhom impatt fuq il-mira tal-
2020. Madankollu, dan l-approċċ ma jkunx meħtieġ aktar jekk il-miri nazzjonali jiġu stabbiliti 
skont il-miri nazzjonali diġà eżistenti u l-Artikolu 3 emendat u l-Anness -1 tiegħu.  

 Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

7a. Sat-30 ta' Ġunju 2013, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta analiżi u pjan ta' 
azzjoni dwar il-finanzjament tat-
teknoloġija għall-iffrankar tal-enerġija u 
għall-effiċjenza enerġetika bl-għan, 
b'mod partikolari, li:
a) jintużaw aħjar il-fondi strutturali u ta' 
koeżjoni u l-programmi ta' qafas;
b) jintużaw aħjar u aktar il-fondi mill-
Bank Ewropew għall-Investiment u minn 
istituzzjonijiet pubbliċi finanzjarji oħrajn;
(c) ikun hemm aċċess aħjar għall-kapital 
tar-riskju partikolarment billi tiġi 
analizzata l-fattibbiltà ta' faċilità ta' qsim 
tar-riskju għall-investimenti fl-iffrankar 
tal-enerġija; kif ukoll
d) ikun hemm koordinazzjoni aħjar tal-
finanzjament nazzjonali, reġjonali/lokali 
u tal-Unjoni u ta' forom oħra ta' appoġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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 Emenda 88

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

8. Sat-30 ta’ Ġunju 2018, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Artikolu 6. Dak ir-
rapport għandu jkun segwit, jekk dan ikun 
xieraq, minn proposta leġiżlattiva għal fini 
wieħed jew iktar minn dawn li ġejjin:

8. Sat-30 ta’ Ġunju 2017, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Artikolu 6. Dak ir-
rapport għandu jkun segwit, jekk dan ikun 
xieraq, minn proposta leġiżlattiva għal fini 
wieħed jew iktar minn dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Emenda 89

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Artikolu 19a
Programm ta' akkumpanjament

Biex titħeġġeġ l-implimentazzjoni prattika 
ta' din id-Direttiva fil-livelli nazzjonali, 
reġjonali, lokali u tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tiżviluppa 
strument ta' akkumpanjament skont il-
programm "Enerġija Intelliġenti –
Ewropa" (Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1). 
Dan l-istrument għandu jappoġġja l-
iskambju ta' esperjenzi dwar il-prattiki, il-
benchmarking, l-attivitajiet ta' 
netwerking, kif ukoll il-prattiki 
innovattivi. 
____________
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1 ĠU L 310, 9.11.2006, p. 15. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-programmi eżistenti tal-UE bħall-programm "Enerġija Intelliġenti Ewropa" jridu jiġu 
estiżi.

 Emenda 90

Proposta għal direttiva
Anness - I (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

ANNESS -I
Miri Nazzjonali ta' Ffrankar ta' Enerġija
A. Mira Nazzjonali ta' Ffrankar ta' 
Enerġija fl-2020 (f'enerġija primarja)
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fejn:
'tbd' tfisser 'għad irid jiġi ddeterminat'
S2020 = l-iffrankar ta' enerġija għal dak l-
Istat Membru fl-2020

Konsum massimu ta' 
enerġija primarja fl-
2020 (Mtoe)

Mira minima ta' 
ffrankar ta' enerġija 
- Tnaqqis tal-
konsum ta' enerġija 
primarja fl-2020 
(Mtoe) (S2020)

Il-Belġju tbd tbd
Il-Bulgarija tbd tbd
Ir-Repubblika Ċeka tbd tbd
Id-Danimarka tbd tbd
Il-Ġermanja tbd tbd
L-Estonja tbd tbd
L-Irlanda tbd tbd
Il-Greċja tbd tbd
Spanja tbd tbd
Franza tbd tbd
L-Italja tbd tbd
Ċipru tbd tbd
Il-Latvja tbd tbd
Il-Litwanja tbd tbd
Il-Lussemburgu tbd tbd
L-Ungerija tbd tbd
Malta tbd tbd
Il-Pajjiżi l-Baxxi tbd tbd
L-Awstrija tbd tbd
Il-Polonja tbd tbd
Il-Portugall tbd tbd
Ir-Rumanija tbd tbd
Is-Slovenja tbd tbd
Ir-Repubblika 
Slovakka

tbd tbd

Il-Finlandja tbd tbd
L-Isvezja tbd tbd
Ir-Renju Unit tbd tbd

L-UE 1474 368
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Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

B. Trajettorja indikattiva
It-trajettorja indikattiva msemmija fl-
Artikolu 3(2) għandha tirrispetta t-triq li 
ġejja ta' ffrankar ta' enerġija primarja 
lejn il-mira tal-2020 ta' kull Stat Membru:
XX%* (S2020), fl-2014; 
YY%* (S2020), fl-2016; 
ZZ%* (S2020), fl-2018; 
fejn
S2020 = l-iffrankar ta' enerġija għal dak l-
Istat Membru fl-2020 kif indikat fil-
kolonna tal-lemin tat-tabella fil-Parti A.

Or. en

Justification
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, Member 
States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or at 
national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work towards an 
indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It will allow the 
Commission to make the necessary monitoring and verification towards the achievement of 
the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this path (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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 Emenda 91

Proposta għal direttiva
Anness IV – intestatura – nota ta' qiegħ il-paġna 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Il-kontenut tal-enerġija ta’ fjuwils 
magħżula għall-użu aħħari – tabella ta’ 
konverżjoni41

Il-kontenut tal-enerġija ta’ fjuwils 
magħżula għall-użu aħħari – tabella ta’ 
konverżjoni

41 L-Istati Membri jistgħu japplikaw 
fatturi ta’ konverżjoni differenti jekk 
dawn ikunu jistgħu jiġu ġġustifikati.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tabella f'dan l-Anness diġà toffri ċerta firxa ta' fatturi ta' konverżjoni, li għandhom jintużaw 
b'mod kemm jista' jkun armonizzat fl-UE kollha. In-nota ta' qiegħ il-paġna proposta ddaħħal 
inċertezzi u għalhekk trid titħassar.

 Emenda 92

Proposta għal direttiva
Anness IV – Nota 3

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

[3] Applikabbli meta l-iffrankar tal-
enerġija jiġi kkalkolat f’termini ta’ 
enerġija primarja fejn jintuża approċċ 
minn isfel għal fuq ibbażat fuq il-konsum 
tal-enerġija finali. Għall-iffrankar f’kWh 
tal- elettriku, l-Istati Membri jistgħu
japplikaw koeffiċjent awtomatiku ta’ 2.5. 
L-Istati Membri jistgħu japplikaw 
koeffiċjent differenti bil-kundizzjoni li 
jkunu jistgħu jiġġustifikawh. 

[3] Applikabbli meta l-iffrankar tal-
enerġija jiġi kkalkolat fejn jintuża approċċ 
minn isfel għal fuq ibbażat fuq il-konsum 
tal-enerġija finali. Għall-kalkolu tal-
iffrankar ta' enerġija f'termini tal-
enerġija primarja, l-Istati Membri 
għandhom japplikaw koeffiċjent 
awtomatiku ta’ 2.5 għal 1 kWh (NCV) ta' 
elettriku, sakemm ma ġietx iffissata 
legalment ċifra standard nazzjonali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
L-istess ċifra awtomatika għandha tapplika għall-Istati Membri kollha meta jikkonvertu l-
iffrankar ta' elettriku mill-konsum finali għal termini ta' enerġija primarja. Madankollu, l-
Istati Membri li ffissaw tali fattur ta' konverżjoni bil-liġi jitħallew jużawh b'din id-Direttiva. 

 Emenda 93

Proposta għal direttiva
Anness V – titolu

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

L-iskemi tal-obbligi tal-effiċjenza 
enerġetika

L-iskemi tal-obbligi tal-iffrankar tal-
enerġija

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza miksuba f'pajjiżi li diġà waqqfu tali skema tal-obbligi tal-iffrankar tal-
enerġija, huwa importanti li dawn l-iskemi jkunu limitati għal proġetti b'valur addizzjonali. 
Id-Direttiva għandha teskludi jew tillimita attivitajiet bi ftit valur addizzjonali. 

 Emenda 94

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

1. Il-miżuri li jkollhom fil-mira tagħhom 
iffrankar tul perjodu qasir ta’ żmien

1. Il-miżuri li ma jgħoddux għall-mira tal-
iffrankar tal-enerġija

Il-miżuri li ġejjin għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala li għandhom fil-mira 
tagħhom iffrankar tul perjodu qasir ta’ 
żmien:

Il-miżuri li ġejjin għandhom jiġu esklużi 
mill-mira tal-iffrankar tal-enerġija 
msemmija fl-Artikolu 6:

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Abbażi tal-esperjenza miksuba f'pajjiżi li diġà waqqfu tali skema tal-obbligi tal-iffrankar tal-
enerġija, huwa importanti li dawn l-iskemi jkunu limitati għal proġetti b'valur addizzjonali. 
Id-Direttiva għandha teskludi jew tillimita attivitajiet bi ftit valur addizzjonali. 

 Emenda 95

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

a) id-distribuzzjoni jew l-installazzjoni ta’ 
bozoz tad-dawl fluworexxenti u kompatti li 
jkunu effiċjenti fl-użu tal-enerġija;

a) id-distribuzzjoni jew l-installazzjoni ta’ 
bozoz tad-dawl fluworexxenti u kompatti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza miksuba f'pajjiżi li diġà waqqfu tali skema tal-obbligi tal-iffrankar tal-
enerġija, huwa importanti li dawn l-iskemi jkunu limitati għal proġetti b'valur addizzjonali. 
Id-Direttiva għandha teskludi jew tillimita attivitajiet bi ftit valur addizzjonali. 

Emenda 96

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) bdil ta' fjuwil;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza miksuba f'pajjiżi li diġà waqqfu tali skema tal-obbligi tal-iffrankar tal-
enerġija, huwa importanti li dawn l-iskemi jkunu limitati għal proġetti b'valur addizzjonali. 
Id-Direttiva għandha teskludi jew tillimita attivitajiet bi ftit valur addizzjonali. 
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Emenda 97

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 1 – punt a b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) id-distribuzzjoni jew l-installazzjoni 
ta' appliances tad-dar li mhumiex 
ikklassifikati fl-ogħla klassi tat-tikketti 
tal-enerġija jew li jkunu kisbu 
penetrazzjoni tas-suq ta' 30%;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza miksuba f'pajjiżi li diġà waqqfu tali skema tal-obbligi tal-iffrankar tal-
enerġija, huwa importanti li dawn l-iskemi jkunu limitati għal proġetti b'valur addizzjonali. 
Id-Direttiva għandha teskludi jew tillimita attivitajiet bi ftit valur addizzjonali. 

Emenda 98

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 1 – punt a c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) id-distribuzzjoni jew l-installazzjoni 
ta' pompi tas-sħana b'COP ugwali għal 
jew anqas minn 4;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza miksuba f'pajjiżi li diġà waqqfu tali skema tal-obbligi tal-iffrankar tal-
enerġija, huwa importanti li dawn l-iskemi jkunu limitati għal proġetti b'valur addizzjonali. 
Id-Direttiva għandha teskludi jew tillimita attivitajiet bi ftit valur addizzjonali. 
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Emenda 99

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-awditi tal-enerġija; c) id-distribuzzjoni jew l-installazzjoni ta' 
miters intelliġenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza miksuba f'pajjiżi li diġà waqqfu tali skema tal-obbligi tal-iffrankar tal-
enerġija, huwa importanti li dawn l-iskemi jkunu limitati għal proġetti b'valur addizzjonali. 
Id-Direttiva għandha teskludi jew tillimita attivitajiet bi ftit valur miżjud. 

Emenda 100

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-miżuri li jkollhom fil-mira tagħhom 
iffrankar tul perjodu qasir ta’ żmien
a) id-distribuzzjoni jew l-installazzjoni ta' 
appliances tad-dar fl-ogħla klassi tat-
tikketta tal-enerġija jew li ma jkunux 
kisbu penetrazzjoni tas-suq ta' 30%;
b) id-distribuzzjoni jew l-installazzjoni ta' 
pompi tas-sħana b'COP akbar minn 4;
c) l-awditi tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza miksuba f'pajjiżi li diġà waqqfu tali skema tal-obbligi tal-iffrankar tal-
enerġija, huwa importanti li dawn l-iskemi jkunu limitati għal proġetti b'valur addizzjonali. 
Id-Direttiva għandha teskludi jew tillimita attivitajiet bi ftit valur addizzjonali. 
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Emenda 101

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità regolatorja nazzjonali (ARN) hija 
responsabbli għall-verifika, id-
dokumentazzjoni u r-rappurtar. Il-partijiet 
obbligati huma obbligati jwettqu awditu 
indipendenti kull sentejn u l-kontroll tal-
kwalità huwa meħtieġ kull sena. L-ARN 
twettaq kontroll speċjali tad-
dokumentazzjoni u r-rappurtar fuq bażi 
annwali. Iċ-ċifri standard (iffrankar stmat) u 
l-metodoloġija użati għal approċċ ta' 
inġinerija għandhom jiġu approvati mill-
ARN.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm fiduċja f'din l-iskema l-ġdida, il-kalkoli/metodoloġiji u l-verifika tal-
iffrankar tal-enerġija jridu jsiru minn korp indipendenti.

Emenda 102

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-partijiet obbligati jistgħu jużaw metodu 
wieħed jew iktar minn dawn li ġejjin biex 
jikkalkolaw l-iffrankar tal-enerġija għall-
finijiet tal-Artikolu 6(2): 

F'dan il-qafas, il-partijiet obbligati 
għandhom jużaw metodu wieħed jew iktar 
minn dawn li ġejjin biex jikkalkolaw l-
iffrankar tal-enerġija għall-finijiet tal-
Artikolu 6(2): 

Or. en



PR\878374MT.doc 75/96 PE472.358v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm fiduċja f'din l-iskema l-ġdida, il-kalkoli/metodoloġiji u l-verifika tal-
iffrankar tal-enerġija jridu jsiru minn korp indipendenti.

Emenda 103

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-valuri u t-tulijiet ta’ ħajja awtomatiċi 
fil-punti 3 u 4 fejn ma ġie stabbilit l-ebda 
valur u l-ebda tul ta’ ħajja standard 
nazzjonali; 

il-valuri u t-tulijiet ta’ ħajja awtomatiċi fil-
punti 3 u 4 fejn ma ġie stabbilit l-ebda 
valur u l-ebda tul ta’ ħajja standard 
nazzjonali; il-valuri u t-tulijiet ta' ħajja 
awtomatiċi jiġu aġġornati kull sena mill-
Kummissjoni Ewropea biex jirriflettu l-
innovazzjoni teknoloġika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm fiduċja f'din l-iskema l-ġdida, il-kalkoli/metodoloġiji u l-verifika tal-
iffrankar tal-enerġija jridu jsiru minn korp indipendenti.

Emenda 104

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 3.1. – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

a. DISTINZJONI BEJN FRIŻERS U FRIĠĠ-FRIŻERS

Friġġ-friżers Friżers

*Iffrankar stmat tal-Klassi A+ 
(kWh/sena) 64 62
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**Iffrankar stmat tal-Klassi A+ 
(kWh/sena) 76 73
Iffrankar stmat tal-Klassi A++ 
(kWh/sena) 129 123
Iffrankar stmat tal-Klassi A+++ 
(kWh/sena) 193 185

Emenda
a. DISTINZJONI BEJN FRIŻERS U FRIĠĠ-FRIŻERS

Friġġ-friżers Friżers

imħassar imħassar imħassar

imħassar imħassar imħassar

Iffrankar stmat tal-Klassi A++ 
(kWh/sena) na na
Iffrankar stmat tal-Klassi A+++ 
(kWh/sena) na na

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċifri awtomatiċi ta' ffrankar fil-proposta tal-Kummissjoni huma kkalkulati bl-użu bħala 
referenza tal-effiċjenza tal-klassi l-anqas effiċjenti tat-tikketta tal-enerġija. B'dawn iċ-ċifri 
awtomatiċi ta' ffrankar, jitqies ammont kbir ta' ffrankar meta 'fir-realtà' ma jkunx sar. Biex 
dan jiġi evitat, il-kalkoli u l-allokazzjoni tal-iffrankar għandhom isiru b'mod aktar 
konservattiv. Il-bidliet proposti taċ-ċifri kienu kkalkulati għar-Rapporteur minn Topten -
www.topten.eu/ - (għodda ta' tiftix online orjentata lejn il-konsumatur, li tippreżenta l-aqwa 
appliances f'diversi kategoriji ta' prodotti). 
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Emenda 105

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 3.1. – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

b. L-EBDA DISTINZJONI BEJN FRIŻERS U FRIĠĠ-FRIŻERS

Friġġ-friżers u friżers

*Iffrankar stmat tal-Klassi A+ 
(kWh/sena) 64
**Iffrankar stmat tal-Klassi A+ 
(kWh/sena) 75
Iffrankar stmat tal-Klassi A++ 
(kWh/sena) 128
Iffrankar stmat tal-Klassi A+++ 
(kWh/sena) 191

Emenda

b. L-EBDA DISTINZJONI BEJN FRIŻERS U FRIĠĠ-FRIŻERS

Friġġ-friżers u friżers

*Iffrankar stmat tal-Klassi A+ 
(kWh/sena) 0
**Iffrankar stmat tal-Klassi A+ 
(kWh/sena) 0
Iffrankar stmat tal-Klassi A++ 
(kWh/sena) 68
Iffrankar stmat tal-Klassi A+++ 
(kWh/sena) 125

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċifri awtomatiċi ta' ffrankar fil-proposta tal-Kummissjoni huma kkalkulati bl-użu bħala 
referenza tal-effiċjenza tal-klassi l-anqas effiċjenti tat-tikketta tal-enerġija. B'dawn iċ-ċifri 
awtomatiċi ta' ffrankar, jitqies ammont kbir ta' ffrankar meta 'fir-realtà' ma jkunx sar. Biex 
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dan jiġi evitat, il-kalkoli u l-allokazzjoni tal-iffrankar għandhom isiru b'mod aktar 
konservattiv. Il-bidliet proposti taċ-ċifri kienu kkalkulati għar-Rapporteur minn Topten -
www.topten.eu/ - (għodda ta' tiftix online orjentata lejn il-konsumatur, li tippreżenta l-aqwa 
appliances f'diversi kategoriji ta' prodotti). 

Emenda 106

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 3.1. – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

c. MAGNI TAL-ĦASIL TAL-ĦWEJJEĠ DOMESTIĊI
*Sat-30 ta’ Novembru 2013
Iffrankar stmat tal-
Klassi A+ (kWh/sena) 26
Iffrankar stmat tal-
Klassi A++ (kWh/sena) 46
Iffrankar stmat tal-
Klassi A+++ (kWh/sena) 63

*Mill-1 ta’ Diċembru 2013
Iffrankar stmat tal-
Klassi A++ 
(kWh/sena) 20
Iffrankar stmat tal-
Klassi A+++ 
(kWh/sena) 37

*Mill-1 ta’ Diċembru 2013 għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità 
ekwivalenti għal jew ikbar minn 4 kg, l-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEI) għandu jkun 
ta’ inqas minn 59 (Ara l-Anness I għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1015/2010).

Emenda

c. MAGNI TAL-ĦASIL TAL-ĦWEJJEĠ DOMESTIĊI
*Sat-30 ta’ Novembru 2013
Iffrankar stmat tal-
Klassi A+ (kWh/sena) 0
Iffrankar stmat tal-
Klassi A++ (kWh/sena) 29
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Iffrankar stmat tal-
Klassi A+++ (kWh/sena) 55

*Mill-1 ta’ Diċembru 2013
Iffrankar stmat tal-
Klassi A++ 
(kWh/sena) 13
Iffrankar stmat tal-
Klassi A+++ 
(kWh/sena) 37

*Mill-1 ta’ Diċembru 2013 għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità 
ekwivalenti għal jew ikbar minn 4 kg, l-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEI) għandu 
jkun ta’ inqas minn 59 (Ara l-Anness I għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1015/2010).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċifri awtomatiċi ta' ffrankar fil-proposta tal-Kummissjoni huma kkalkulati bl-użu bħala 
referenza tal-effiċjenza tal-klassi l-anqas effiċjenti tat-tikketta tal-enerġija. B'dawn iċ-ċifri 
awtomatiċi ta' ffrankar, jitqies ammont kbir ta' ffrankar meta 'fir-realtà' ma jkunx sar. Biex 
dan jiġi evitat, il-kalkoli u l-allokazzjoni tal-iffrankar għandhom isiru b'mod aktar 
konservattiv. Il-bidliet proposti taċ-ċifri kienu kkalkulati għar-Rapporteur minn Topten -
www.topten.eu/ - (għodda ta' tiftix online orjentata lejn il-konsumatur, li tippreżenta l-aqwa 
appliances f'diversi kategoriji ta' prodotti). 

Emenda 107

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 3.1. – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

d. DISHWASHERS DOMESTIĊI
Sat-30 ta’ Novembru 2013**

Iffrankar stmat tal-Klassi A+ 
(kWh/sena) 37
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Iffrankar stmat tal-Klassi A++ 
(kWh/sena) 69
Iffrankar stmat tal-Klassi A+++ 
(kWh/sena) 97

**Mill-1 ta’ Diċembru 2013
Iffrankar stmat tal-
Klassi A++ 
(kWh/sena) 32
Iffrankar stmat tal-
Klassi A+++ 
(kWh/sena) 60

**Mill-1 ta’ Diċembru 2013 Għad-dishwashers domestiċi b’kapaċità ekwivalenti għal 
jew ikbar minn 11-il sett individwali u għad-dishwashers domestiċi b’kapaċità 
ekwivalenti għal 10 settijiet individwali u wisgħa ikbar minn 45 cm, l-Indiċi tal-
Effiċjenza Enerġetika (EEI) għandu jkun ta’ inqas minn 63 (ara l-Anness I għar-
REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1016/2010)

Emenda

d. DISHWASHERS DOMESTIĊI
Sat-30 ta’ 
Novembru 2013**

Iffrankar stmat tal-Klassi A+ 
(kWh/sena) 0

Iffrankar stmat tal-
Klassi A++ (kWh/sena) 33
Iffrankar stmat tal-
Klassi A+++ (kWh/sena) 61

**Mill-1 ta’ 
Diċembru 2013
Iffrankar stmat 
tal-Klassi A++ 
(kWh/sena) 32
Iffrankar stmat 
tal-Klassi A+++ 
(kWh/sena) 60
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**Mill-1 ta’ Diċembru 2013 Għad-dishwashers domestiċi b’kapaċità ekwivalenti għal 
jew ikbar minn 11-il sett individwali u għad-dishwashers domestiċi b’kapaċità 
ekwivalenti għal 10 settijiet individwali u wisgħa ikbar minn 45 cm, l-Indiċi tal-
Effiċjenza Enerġetika (EEI) għandu jkun ta’ inqas minn 63 (ara l-Anness I għar-
REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1016/2010)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċifri awtomatiċi ta' ffrankar fil-proposta tal-Kummissjoni huma kkalkulati bl-użu bħala 
referenza tal-effiċjenza tal-klassi l-anqas effiċjenti tat-tikketta tal-enerġija. B'dawn iċ-ċifri 
awtomatiċi ta' ffrankar, jitqies ammont kbir ta' ffrankar meta 'fir-realtà' ma jkunx sar. Biex 
dan jiġi evitat, il-kalkoli u l-allokazzjoni tal-iffrankar għandhom isiru b'mod aktar 
konservattiv. Il-bidliet proposti taċ-ċifri kienu kkalkulati għar-Rapporteur minn Topten -
www.topten.eu/ - (għodda ta' tiftix online orjentata lejn il-konsumatur, li tippreżenta l-aqwa 
appliances f'diversi kategoriji ta' prodotti). 

Emenda 108

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 3.2.

Test propost mill-Kummissjoni

3.2. Id-dwal residenzjali

Iffrankar tal-enerġija unitarju GLS sa CFL 16 kWh/sena

Iffrankar tal-enerġija unitarju GLS sa LED 17 kWh/sena

Emenda

3.2. Id-dwal residenzjali

imħassar

Iffrankar tal-enerġija unitarju GLS sa LED 12 kWh/sena

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Iċ-ċifri awtomatiċi ta' ffrankar fil-proposta tal-Kummissjoni huma kkalkulati bl-użu bħala 
referenza tal-effiċjenza tal-klassi l-anqas effiċjenti tat-tikketta tal-enerġija. B'dawn iċ-ċifri 
awtomatiċi ta' ffrankar, jitqies ammont kbir ta' ffrankar meta 'fir-realtà' ma jkunx sar. Biex 
dan jiġi evitat, il-kalkoli u l-allokazzjoni tal-iffrankar għandhom isiru b'mod aktar 
konservattiv. Il-bidliet proposti taċ-ċifri kienu kkalkulati għar-Rapporteur minn Topten -
www.topten.eu/ - (għodda ta' tiftix online orjentata lejn il-konsumatur, li tippreżenta l-aqwa 
appliances f'diversi kategoriji ta' prodotti). 

Emenda 109

Proposta għal direttiva
Anness V – taqsima 4

Test propost mill-Kummissjoni

4. It-tulijiet ta’ ħajja awtomatiċi

Miżura għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika permezz tas-sostituzzjoni ta’ 
komponent

Tul ta’ ħajja 
awtomatiku fi snin

Bojler – li jikkondensja 20
Bojler – evakwazzjoni diretta 20
Berners, żejt u gass 10
Tagħmir ta’ kontroll 15-20
Sistema ta’ kontroll – ċentrali 15-25
Sistema ta’ kontroll – kontroll tal-kamra 15-25
Kontroll tat-tisħin: Valvoli ta’ kontroll, 
awtomatiċi

10

Miters 10

Emenda

4. It-tulijiet ta’ ħajja awtomatiċi

Miżura għal titjib tal-effiċjenza 
enerġetika permezz tas-sostituzzjoni ta’ 
komponent

Tul ta’ ħajja 
awtomatiku fi snin

Bojler – li jikkondensja 12
Bojler – evakwazzjoni diretta 12
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Berners, żejt u gass imħassar
Tagħmir ta’ kontroll imħassar
Sistema ta’ kontroll – ċentrali imħassar
Sistema ta’ kontroll – kontroll tal-kamra imħassar
Kontroll tat-tisħin: Valvoli ta’ kontroll, 
awtomatiċi

imħassar

imħassar imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċifri awtomatiċi ta' ffrankar fil-proposta tal-Kummissjoni huma kkalkulati bl-użu bħala 
referenza tal-effiċjenza tal-klassi l-anqas effiċjenti tat-tikketta tal-enerġija. B'dawn iċ-ċifri 
awtomatiċi ta' ffrankar, jitqies ammont kbir ta' ffrankar meta 'fir-realtà' ma jkunx sar. Biex 
dan jiġi evitat, il-kalkoli u l-allokazzjoni tal-iffrankar għandhom isiru b'mod aktar 
konservattiv. Il-bidliet proposti taċ-ċifri kienu kkalkulati għar-Rapporteur minn Topten -
www.topten.eu/ - (għodda ta' tiftix online orjentata lejn il-konsumatur, li tippreżenta l-aqwa 
appliances f'diversi kategoriji ta' prodotti). 

Emenda 110

Proposta għal direttiva
Anness V a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness Va
Formula ta' Ffrankar tal-Enerġija

fejn:
• n = in-numru ta' snin mindu ddaħħlet 
id-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika, 
• En = il-bejgħ ta' enerġija fis-sena 
numru n,
• Sn = l-obbligi ta' ffrankar tal-enerġija 
fis-sena numru n.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 6 dwar skemi ta' ffrankar tal-enerġija, kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
iffrankar ta' 1.5% miksub kull sena jkun addizzjonali għall-iffrankar miksub f'kull sena 
preċedenti. Il-formula tgħinna nifhmu l-effett kumulattiv ta' ffrankar kif propost mill-
Kummissjoni fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 6.

Emenda 111

Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti 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 jkunu l-
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

Ġustifikazzjoni

Emenda 112

Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-erja totali tal-art tal-bini li tkun il-
proprjetà tal-korpi publiċi tal-Istat Membru 
li kienet rinnovata fis-sena preċedenti. 

d) l-erja totali tal-art tal-bini li tkun il-
proprjetà tal-korpi publiċi u l-awtoritajiet
reġjonali jew lokali tal-Istat Membru jew li 
tintuża minnhoma li kienet rinnovata fis-
sena preċedenti b'applikazzjoni tal-
Artikolu 4(1).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Emenda 113

Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-iffrankar tal-enerġija miksub permezz 
tal-iskemi nazzjonali ta’ obbligi ta’ 
effiċjenza enerġetika msemmija fl-
Artikolu 6(1) jew il-miżuri alternattivi 
adottati fl-applikazzjoni tal-Artikolu 6(9).

e) l-iffrankar tal-enerġija miksub permezz 
tal-iskemi nazzjonali ta’ obbligi ta’ 
effiċjenza enerġetika msemmija fl-
Artikolu 6(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 114

Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti 1 – l-aħħar sentenza

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel rapport għandu jinkludu wkoll 
il-mira nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 3(1).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 115

Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti 2 – taqsima 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-mira indikattiva nazzjonali ta’ ffrankar 
tal-enerġija stabbilita fl-Artikolu 4(1) tad-
Direttiva 2006/32/KE;

– Il-miri indikattivi nazzjonali ta’ ffrankar
tal-enerġija stabbiliti fl-Artikolu 3a(3) u fl-
Artikolu 4 ta' din id-Direttiva kif ukoll fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/32/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 116

Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti 2 – taqsima 3. -1. (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.-1. Appoġġ finanzjarju (Artikolu 2a)
Ir-rapporti supplimentari għandhom 
jinkludu informazzjoni dwar l-
istabbiliment tal-faċilitajiet ta' 
finanzjament u d-disponibbiltà tal-fondi 
skont l-Artikolu 2a(1). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 117

Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti 2 – taqsima 3. -1a. (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.-1a. Rinnovazzjoni tal-bini (Artikolu 3a)
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Ir-rapporti supplimentari għandhom 
jinkludu valutazzjoni tal-progress miksub 
fl-implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali 
għar-rinnovazzjoni tal-bini msemmi fl-
Artikolu 3a.
Ir-rapporti supplimentari għandhom 
jinkludu b'mod partikolari valutazzjoni 
tal-miżuri meħuda biex ikun żgurat li: 

 il-kerrejja ma jiġux penalizzati 
finanzjarjament

 l-isfidi soċjali jiġu indirizzati

 il-bini bl-agħar prestazzjoni tal-enerġija 
jiġi rinnovat l-ewwel
skont l-Arikolu 3a(3), (4) u (5).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 118

Proposta għal direttiva
Anness XIV – parti 2 – taqsima 3.2.

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapporti supplimentari għandhom 
jinkludu l-koeffiċjenti nazzjonali 
magħżula skont l-Anness IV.

Ir-rapporti supplimentari għandhom 
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NOTA SPJEGATTIVA

I. EFFIĊJENZA ENERĠETIKA – SUĊĊESS JEW FALLIMENT!

Jekk l-Unjoni Ewropea ma jirenexxilhiex ikollha suċċess fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika, 
lanqas ikollha suċċess fl-oqsma tat-tibdil fil-klima, is-sigurtà tal-enerġija, it-tkabbir ekoloġiku 
u l-protezzjoni soċjali.

1) Naffrontaw it-Tibdil fil-Klima u l-Iskarsezza tar-Riżorsi 
Dawk ix-xenarji rigward il-klima u l-enerġija li jilħqu l-mira globali tat-temperatura ta' 2 
gradi Celsius jirrikjedu politiki ambizzjużi dwar l-iffrankar tal-enerġija u l-effiċjenza 
enerġetika1. Intwera wkoll li l-effiċjenza enerġetika hija l-mod l-aktar irħis u rapidu biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2

2. 

2) It-tnaqqis tad-dejn barrani tal-UE fil-qasam tal-enerġija u ż-żieda tal-indipendenza 
ġeopolitika u tas-sigurtà tal-enerġija tal-UE
L-UE qed tonfoq aktar minn EUR 400 biljun fis-sena biex timporta l-enerġija. L-ilħuq tal-
mira minima ta' 20% ta' ffrankar tal-enerġija mhux biss isaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija tagħna 
iżda jnaqqas ukoll b'tal-anqas EUR 50 biljun fis-sena t-trasferiment tal-ġid mill-ekonomiji tal-
UE għall-pajjiżi li jipproduċu l-enerġija. 

3) L-iżgurar tat-tkabbir sostenibbli fi żmien ta' kriżi ekonomika
Ir-rwol ewlieni tal-UE fit-tfassil, l-operat u l-produzzjoni ta' teknoloġija u servizzi effiċjenti 
huwa mhedded. Filwaqt li l-kumpaniji Ewropej għadhom minn ta' quddiem fis-swieq f'ċerti 
oqsma, it-twessigħ u l-approfondiment ta' suq għall-effiċjenza enerġetika fl-UE jgħinu lil 
dawn il-kumpaniji b'teknoloġija ekoloġika jikkompetu globalment.
Jinħolqu miljuni ta' impjiegi fil-livell tal-UE u f'dak lokali u nazzjonali, anke fis-settur tal-
bini, billi jiġi mobilizzat kapital ta' investiment privat addizzjonali. Barra minn hekk, l-
industrija peżanti u l-impriżi ta' daqs żgħir u medju tal-UE jkunu appoġġjati biex jipprovdu 
produttività ta' enerġija ogħla, li hija essenzjali biex jikkompetu fis-suq globali. 

4) Nikkontrollaw il-kostijiet marbuta mal-enerġija
Il-kompetizzjoni bejn il-fornituri tal-enerġija ma tkunx biżżejjed biex nikkontrollaw il-
kostijiet marbuta mal-enerġija billi l-prezzijiet għal kull unità ta' enerġija x'aktarx li jibqgħu 
jogħlew. Għalhekk, il-politiki u l-miżuri jridu jwasslu għal tnaqqis assolut fil-konsum ta' 
enerġija, li jnaqqas il-kost globali tal-enerġija għall-konsumaturi u għalhekk jillibera l-introjtu 
taċ-ċittadini u n-negozji tal-UE u jnaqqas ukoll in-nefqa fis-settur pubbliku. 

Miżuri effikaċi ta' ffraknar jistgħu jnaqqsu l-ħtiġijiet ta' investiment tal-impjanti tal-enerġija 
b'50% u tan-netwerk tat-trażmissjoni bi 30% sal-2030. Barra minn hekk, il-ħolqien ta' swieq 
nazzjonali u reġjonali ta' reazzjoni għad-domanda joħloq pressjoni 'l isfel fuq il-prezzijiet bl-
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ingrossa tal-elettriku3. 

Iż-żieda tal-prezzijiet għal kull unità ta' enerġija f'nofs kriżi ekonomika taffettwa wkoll lill-
familji li jaqilgħu l-inqas. Il-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku għandha tkun fiċ-ċentru ta' din il-
leġiżlazzjoni.

II. ID-DIRETTIVA TAL-UE DWAR L-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA - MIŻURI 
KONKRETI BIEX TIĠI SSODISFATA ĦTIEĠA URĠENTI 
Approċċ komuni tal-UE huwa meħtieġ biex jiġu msaħħa l-iffrankar tal-enerġija, l-effiċjenza 
enerġetika u l-innovazzjoni, biex jinkisbu l-ekonomiji tal-kobor u biex jitnaqqas il-piż 
demokratiku fl-Istati Membri kollha.Il-politika dwar l-effiċjenza tal-UE se tibni fuq politiki 
reġjonali u nazzjonali eżistenti li jaħdmu sew filwaqt li tħalli l-flessibbiltà meħtieġa biex 
jitqiesu l-ispeċifiċitajiet lokali u nazzjonali.

L-istorja ta' suċċess Ewropea trid tinbena fuq żewġ sisien:

a) il-prefinanzjament ta' miżuri ta' effiċjenza 

Fi żminijiet ta' inċertezza fiskali, il-fiduċja tal-investituri ma tistax tiddependi (biss) mill-
appoġġ pubbliku. Sabiex il-kapital privat meħtieġ jingħata lis-settur tal-effiċjenza enerġetika, 
ir-Rapporteur jipproponi

- miri u miżuri vinkolanti:  l-esperjenza mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-klima u l-
enerġija rinnovabbli turi li jinħtieġu miri vinkolanti għall-Istati Membri. Joħolqu 
viżibbiltà akbar, impenn politiku u ċertezza ta' investiment u jimmobilizzaw ir-riżorsi 
u l-azzjonijiet. Il-benefiċċji makroekonomiċi u ġeopolitiċi pożittivi ġenerali għall-
ekonomija u ċ-ċittadini tal-UE ta' miżuri stretti rigward l-effiċjenza enerġetika 
jiġġustifikaw miri vinkolanti.

- fondi mhux governattivi ġodda u stabbli: l-esperjenza fl-Istati Uniti bis-sistema tat-
tariffi ta' benefiċċju pubbliku u f'diversi pajjiżi tal-UE bl-obbligi ta' ffrankar tal-
enerġija (Renju Unit, Danimarka, Franza) turi li taxxi jew obbligi żgħar fuq il-klijenti 
jew il-fornituri kollha jistgħu jiġbru finanzjament sostanzjali u kostanti.  

- mudelli kummerċjali ġodda: kumpaniji ta' ffrankar tal-enerġija (ESCOs) fl-Istati 
Uniti u ċ-Ċina qed jipprefinanzjaw ammont kbir tal-investimenti fl-effiċjenza 
enerġetika. Il-benefiċċji tagħhom imbagħad jinqasmu bejniethom u l-klijenti tagħhom. 
Il-mudell tal-obbligu ta' ffrankar tal-enerġija tar-Renju Unit qed jieħu dik id-direzzjoni 
wkoll.

  

b) it-tħeġġiġ ta' innovazzjoni tekonoloġika, finanzjarja u soċjali

- l-aċċellerar tal-kurva ta' tagħlim: Sabiex jitħaffef it-tnaqqis tal-kostijiet għal 
rinnovazzjoni wiesgħa, jinħtieġ ammont kritiku ta' investimenti biex jingħata bidu 
għall-innovazzjoni teknoloġika iżda fuq kollox organizzattiva meħtieġa.
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- it-tisħiħ tal-parteċipazzjoni pubblika: L-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi fil-livelli 
lokali u reġjonali jridu jiġu involuti fit-twaqqif ta' miżuri ta' effiċjenza.

Għalhekk, ir-Rapporteur jissuġġerixxi l-approċċ li ġej għad-direttiva proposta.

1) L-iffissar ta' miri vinkolanti fil-livell nazzjonali u f'dak tal-UE (Artikoli 1 u 3).
Din id-Direttiva hija l-opportunità tal-Ewropa li tonora l-impenn meħud mill-Kapijiet ta' Stat 
tal-UE f'Marzu 2007 u fi Frar 2011 dwar il-klima u l-enerġija: Il-kisba ta' żieda ta' 20% fl-
effiċjenza enerġetika tal-UE sal-2020 twassal għal tnaqqis ta' 368 miljun tunnellata ta' 
ekwivalenti ta' żejt (Mtoe) kontra t-tendenza.

Madankollu, l-isforzi attwali se jiksbu biss nofs il-mira, filwaqt li jinħlew EUR 1 000 għal 
kull familja4 fis-sena u se jwasslu għall-kostruzzjoni mhux meħtieġa ta' impjanti tal-enerġija 
ġodda u għall-importazzjoni ta' kwantitajiet akbar ta' gass u żejt. 

Studji estensivi wrew li dan id-distakk fl-iffrankar tal-enerġija jista' jitnaqqas bl-introduzzjoni 
rapida ta' miżuri ġodda5, iżda, l-approċċ f'żewġ stadji dwar l-iffissar ta' miri propost mill-
Kummissjoni tal-UE se jfisser de facto li l-azzjoni meħtieġa se tiġi posposta sa mill-anqas l-
2016 - dan huwa inaċċettabbli. 

Miri vinkolanti għandhom jiġu applikati uniformement permezz ta' sistema ta' qsim tal-isforzi 
bl-użu ta' punti ta' tluq dwar l-użu tal-enerġija li jkunu speċifiċi għal kull pajjiż. Potenzjali 
attwali ta' titjib fil-qasam tal-enerġija fl-UE kollha huma simili u għadd ta' studji wrew li anke 
l-pajjiżi b'politiki dwar l-effiċjenza enerġetika li ilhom fis-seħħ għadhom ma ħadux il-
benefiċċji ekonomiċi kollha tagħhom u lanqas laħqu l-limiti tekniċi6. 
Għalhekk ir-Rapporteur jemmen li kull pajjiż għandu jikseb l-istess persentaġġ ta' ffrankar tal-
enerġija abbażi tal-livell attwali ta' konsum ta' enerġija speċifiku għal kull pajjiż. Il-miri 
nazzjonali rispettivi għandhom jiġu espressi f'termini ta' enerġija primarja biex ikun jista' 
jitkejjel u jitqabbel il-progress fl-UE kollha fuq perjodu ta' żmien.
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Kif juri l-graf7 hawn taħt, il-miri ta' effiċjenza ta' 20% fil-livell nazzjonali jistgħu jintlaħqu 
billi jiġu kkombinati għadd ta' politiki u miżuri f'setturi differenti.  Madankollu, il-miżura l-
aktar importanti bil-bosta biex tkun tista' tintlaħaq il-mira ġenerali ta' 20% hija l-obbligu 
annwali ta' ffrankar tal-enerġija fl-użu finali ta' 1.5% (skont l-Artikolu 6).

2) It-tfassil u t-tisħiħ tal-istrumenti ta' (pre)finanzjament tal-effiċjenza enerġetika 
(Artikolu 2 a ġdid)

L-ilħuq tal-objettiv tal-Ewropa ta' ffrankar tal-enerġija jirrikjedi investimenti ta' bejn 
EUR 800 u EUR 1200 biljun fid-deċennju li ġej8. Il-perjodu ta' ripagament ta' dawn l-
investimenti normalment huwa minn 4 sa 8 snin u se joħloq diversi impjiegi u jagħti bidu 
għall-innovazzjoni. Madankollu, għandu jingħata appoġġ li jwassal għall-kapital privat 
meħtieġ.

- Id-direttiva proposta għandha tistabbilixxi fondi nazzjonali dedikati bl-użu ta' flussi ta' 
finanzjament eżistenti tal-UE, pereżempju l-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni li għandhom 
jipprijoritizzaw il-bonds għall-proġetti jew l-effiċjenza enerġetika li jiffukaw fuq l-
investimenti fl-effiċjenza. Minbarra l-istrumenti innovattivi ta' finanzjament, bħas-self li jista' 
jerġa' jintuża, għandhom jintużaw il-fondi tal-UE u d-dħul nazzjonali mill-iskema Ewropea 
għall-iskambju ta' emissjonijiet biex jinġabar il-kapital privat. Il-programmi eżistenti tal-UE 
bħall-programm "Enerġija Intelliġenti Ewropa" għandhom jiġu estiżi wkoll.

- L-obbligi proposti ta' ffrankar tal-enerġija, mif maħluqa mill-Artikolu 6, jistgħu jipprovdu l-

Sors: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Istitut għall-Ekoloġija Applikata, 2011
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biċċa l-kbira tal-fondi meħtieġa. L-ilħuq ta' dawn l-obbligi ta' ffrankar jimmobilizza madwar 
EUR 400 biljun sal-2020. L-iskemi tal-obbligi tal-iffrankar huma strument finanzjarju stabbli, 
prevedibbli u b'saħħtu u jaċċelleraw ukoll it-trasformazzjoni għal mudell kummerċjali ġdid 
għall-kumpaniji tal-enerġija tal-UE.

- L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jikkunsidraw ukoll l-inkoraġġament tal-użu ta' tfaddil 
privat f'investiment fl-effiċjenza enerġetika permezz ta' strumenti finanzjarji dedikati (bħall-
proġett Franċiż għal "livret d’épargne Vert" jew il-leġiżlazzjoni li jmiss tal-UE dwar fondi 
ekoloġiċi għall-investiment).

3) It-tisħiħ tal-protezzjoni kontra t-telf ta' enerġija tal-bini tagħna (Artikolu 4a (ġdid), 
Artikolu 4)
Il-leġiżlazzjoni attwali tal-UE ma toffrix pedament b'saħħtu biżżejjed għall-bidla 
paradigmatika meħtieġa, għalhekk ir-Rapporteur jissuġġerixxi jagħżel approċċ aktar fit-tul 
permezz tal-istabbiliment ta' "pjanijiet direzzjonali nazzjonali għall-bini sal-2050", kif inhuma 
stabbiliti attwalment fil-Ġermanja.

Il-bini tal-UE jirrappreżenta 40% tal-konsum ta' enerġija kollu tal-UE u l-potenzjal ta' ffrankar 
fl-istokk ta' bini eżistenti huwa konsiderevoli u fil-biċċa l-kbira mhux sfruttat.

Kif juri l-graf hawn taħt, l-Istati Membri jkollhom kemm iżidu r-rata ta' rinnovazzjoni 
marbuta mal-enerġija b'tal-anqas 2% fis-sena kif ukoll "japprofondixxu" l-iffrankar ma' kull 
rinnovazzjoni. 

Sors: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, September 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings: The 
German experience
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Ir-Rapporteur jilqa' r-rata ta' rinnovazzjoni tal-bini ta' 3% għall-bini ta' korpi pubbliċi. Il-bini 
li huwa proprjetà tal-korpi pubbliċi jew li jintuża minnhom jista' jservi bħala ingranaġġ biex 
iwassal għall-innovazzjoni teknika, finanzjarja u organizzattiva (speċjalment għal 
"rinnovazzjoni kompleta") meħtieġa u biex jinħoloq suq ESCO.

4) It-tisħiħ tal-akkwist pubbliku u miżuri oħrajn biex jaċċelleraw r-rata ta' sostituzzjoni 
ta' prodotti qodma u ineffiċjenti li jużaw l-enerġija (Artikolu 5)
Biex jittieħed il-benefiċċju sħiħ tal-politiki dwar l-iffrankar tal-enerġija ta' prodotti, tinħtieġ 
azzjoni vigoruża fil-livell nazzjonali kemm dwar l-akkwist pubbliku kif ukoll dwar il-ħolqien 
ta' domanda ġenerali tas-suq tal-aħjar prodotti fis-suq min-naħa tal-konsumaturi.

5) L-iffissar ta' mira ta' ffrankar tal-enerġija fl-użu finali (Artikolu 6)
Dan l-Artikolu huwa l-punt fundamentali tad-Direttiva. Ir-Rapporteur jemmen li l-obbligu 
propost ta' 1.5% ta' ffrankar kull sena jrid japplika għall-ekonomija kollha u jrid jinkludi s-
settur tat-trasport, li għandu potenzjal ekonomiku sinifikanti iżda li għadu ma twettaqx.
L-iffrankar ta' elettriku għandu jiġi prijoritizzat, billi l-konsum ta' enerġija qed jiżdied malajr 
u għaliex unità ta' elettriku tirrikjedi diversi unitajiet – tal-anqas 2.5 – ta' input ta' enerġija 
primarja. 

Il-partijiet obbligati għandhom jitħallew iwettqu l-parti tal-obbligi tagħhom billi jittrasferixxu 
l-flus f'fond dedikat. Miżuri li jipprevjenu l-għadd doppju jkollhom jiddaħħlu, i.e. l-iffrankar 
meħtieġ ta' enerġija jrid jinkiseb b'miżuri li huma addizzjonali għal rekwiżiti leġiżlattivi 
eżistenti bħal-leġiżlazzjoni dwar l-ekodisinn. 

6)  Għajnuna lill-industrija u lill-SMEs biex ikunu aktar produttivi (Artikolu 7)
Se jinħtieġu inċentivi addizzjonali biex is-setturi industrijali u tal-SMEs jibdlu malajr minn 
awditi għal sistemi u investimenti ġodda ta' ġestjoni tal-enerġija li jwasslu għal iffrankar tal-
enerġija reali u sinifikanti. Abbażi tal-esperjenzi pożittivi mid-Danimarka, il-Finlandja, il-
Pajjiżi l-Baxxi u l-Isvezja, ir-Rapporteur jipproponi li tinħoloq rabta bejn l-iskemi tal-obbligi 
ta' ffrankar tal-enerġija, ir-reġimi nazzjonali ta' tnaqqis fiskali u r-regoli tal-UE dwar l-
għajnuna mill-istat biex l-impriżi tal-UE jiġu megħjuna jsiru aktar kompetittivi billi jnaqqsu l-
kostijiet tal-enerġija tagħhom.

7) L-ixprunar ta' bidliet fl-imġiba bl-involviment tal-konsumaturi, il-bliet u r-reġjuni 
(Artikolu 8)
Ir-Rapporteur jilqa' l-iżvilupp ta' miters intelliġenti li jistgħu jgħinu lill-konsumaturi jtejbu l-
imġiba tagħhom fir-rigward tal-effiċjenza enerġetika. 

L-organizzazzjonijiet tal-konsumatur iridu jingħataw rwol aktar prominenti fit-tfassil ta' 
politika nazzjonali dwar l-enerġija u jridu jiddaħħlu s-salvagwardji meħtieġa biex il-
konsumaturi jiġu protetti minn żidiet inġustifikati fil-prezzijiet.
Ir-rwol tal-istrutturi ta' governanza lokali u reġjonali biex l-effiċjenza enerġetika sseħħ fil-
prattika jrid jissaħħaħ (“Bliet b'Konsum Baxx ta' Enerġija” “Soċjetà ta' 2000 Watt”, “Patt tas-
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Sindki”). 

8) It-tnaqqis tal-ineffiċjenzi fis-sistema tal-enerġija tal-UE (Artikolu 10; Artikolu 11;
Artikolu 19.5
Is-sistema ta' trasformazzjoni ta' enerġija tal-UE – minn impjanti tal-enerġija konvenzjonali 
għal raffineriji – relattivament għandha effiċjenzi baxxi, ta' anqas minn 35%.  Għalhekk 
hawnhekk huwa possibbli li jsir iffrankar sinifikanti u malajr. 
Minbarra li jiġi żgurat li l-investimenti ġodda jkunu qed jużaw l-aqwa teknoloġiji disponibbli 
(standards BAT), jeħtieġ li l-UE teżamina għal darb'oħra il-potenzjal ta' produzzjoni konġunta 
ta' enerġija, tisħin u tkessiħ. Għalhekk, l-eżenzjonijiet previsti fl-Artikolu 10 jkollhom jiġu 
limitati.  Madankollu, il-benefiċċji li l-impjanti tal-koġenerazzjoni għandhom għas-sistema 
tal-elettriku kollha għandhom jiġu ppremjati billi apparat tas-CHP ddisinjat sew jista' jkollu 
wkoll rwol fil-ħżin tal-enerġija u l-elettriku.  
L-aċċess u r-rilaxx prijoritarji ta' enerġija elettrika għall-koġenerazzjoni jintlaqgħu 
favorevolment iżda m'għandhomx jimpedixxu l-aċċess prijoritarju diġà maħluq għall-enerġija 
rinnovabbli. 

9) Id-definizzjoni ta' rwoli ċari għar-regolaturi u l-Operaturi tas-Sistemi tat-
Trażmissjoni filwaqt li jinħoloq suq tad-domanda (Artikolu 12)
It-twettiq fil-prattika tal-miżuri għal effiċjenza enerġetika jeħtieġ l-involviment sħiħ tar-
regolaturi, it-TSOs u d-DSOs. Minbarra t-tħaffif tal-iżvilupp tan-netwerks intelliġenti, l-
istabbiliment ta' swieq nazzjonali u reġjonali tar-reazzjoni għad-domanda għandu jiġi 
prijoritizzat.
Fl-Istati Uniti, il-programmi għall-iffrankar u għar-reazzjoni għad-domanda diġà qed 
jipproduċu ffrankar enormi għall-konsumaturi (($ 1.2 bijun f'irkant riċenti tal-kapaċitajiet tal-
PJM9). Abbażi tal-Artikolu 12, ir-regolaturi tal-UE għandhom ineħħu l-ostakli biex il-
konsumaturi u l-aggregaturi żgħar ikunu jistgħu jipparteċipaw f'servizzi ta' bbilanċjar u 
f'servizzi anċillari oħra. 

10) L-iżgurar ta' kompetizzjoni ġusta u miftuħa f'suq akbar tas-servizzi tal-enerġija tal-
UE (Artikoli 13, 14 u 15)
Fis-suq li qed jikber tas-servizzi ta' ffrankar tal-enerġija tal-UE, jeħtieġ li titnaqqas il-
burokrazija eż. għandhom jitneħħew l-ostakli nazzjonali li ma jippermettux investimenti ta' 
partijiet terzi. Għandhom jiddaħħlu fis-seħħ ukoll salvagwardji li jiżguraw li l-impriżi tal-
enerġija ma jimponux imġiba antikompetittiva fuq il-kompetituri iżgħar tagħhom.

11) It-titjib tal-governanza tal-politika dwar l-effiċjenza enerġetika (Artikolu 19)
Is-sistema ta' rappurtar skont din id-Direttiva m'għandhiex tkun imlaħħma ħafna iżda xorta 
għandha tkun konkreta u ċara biżżejjed biex tkun paragunabbli u tidentifika l-aħjar prassi. Is-
sistema għandha timmonitorja l-progress u tivvaluta l-effikaċja tal-miżuri differenti. L-
informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-pubbliku. 
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