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(2006/0000(INI))

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 1
Paragrafu 1

1. Jenfasizza li l-vulnerabilità tas-soċjetajiet u l-ekonomiji tagħna qed tiżdied minħabba 
l-bidla fil-klima, (tħassir) u l-ispejjeż ta' l-enerġija li qed jiżdiedu;

Or.pl

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 2
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jiddispjaċih li l-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-UE għadhom mhux qed juru ħafna 
interess fil-kisba u l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu;

Or.pl
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Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Emenda 3
Paragrafu 2

2. Jenfasizza iktar il-potenzjal tas-settur ta' l-enerġija li tiġġedded sabiex jonqsu l-
emissjonijiet u t-tniġġis tal-gass li għandu effett serra, il-bżonn li jsir użu minn sorsi ta' 
enerġija indiġeni, (tħassir) sabiex jinkisbu l-objettivi ta' Liżbona, sabiex tittejjeb is-
sigurtà tal-provvista permezz ta’ aktar diversifikazzjoni tas-sorsi ta’ l-enerġija u 
sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' l-Ewropa fir-rigward it-tkabbir, l-impjieg u s-
sostenibilità;

Or.de

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 4
Paragrafu 2

2. Jenfasizza iktar il-potenzjal tas-settur ta' l-enerġija li tiġġedded sabiex jonqsu l-
emissjonijiet u t-tniġġis tal-gass li għandu effett serra, il-bżonn li jsir użu minn sorsi ta' 
enerġija indiġeni, sabiex tkun garantita s-sigurtà tal-provvista ta’ l-enerġija u sabiex 
jinkisbu l-objettivi ta' Liżbona;

Or.el

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 5
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-rikonoxximent tal-Kummissjoni li l-prezz tal-fjuwils fossili 
ma jagħtix evalwazzjoni ġusta ta’ l-ispejjeż esterni, inkluż l-effett fuq il-bidla fil-
klima; jenfasizza l-ħtieġa għal riforma fil-mudell ekonomiku attwali sabiex jiġu 
internalizzati l-esternalitajiet negattivi, sabiex ikun hemm sitwazzjoni ekwa bejn is-
sorsi differenti ta’ enerġija u b’hekk titjieb il-kompetittività tas’sorsi ta’ enerġija li 
jiġġeddu; barra minn hekk jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi leġiżlazzjoni 
sabiex jitneħħew is-sussidji li jipprovdu inċentivi perversi għall-fjuwils fossili;

Or.en
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Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 6
Paragrafu 2 b (ġdid)

2b. Jiddeplora l-fatt li l-objettiv ta’ l-UE ta’ 12% enerġija li tiġġedded fit-taħlita ta’ 
enerġija ta’ l-UE sa l-2010 aktarx mhux se jintlaħaq; għaldaqstant jenfasizza li l-
miri stabbiliti mill-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija li tiġġedded għandhom jiġu 
segwiti minn pjanijiet dettaljati ta’ implimentazzjoni b’objettivi nazzjonali definiti u 
miri sekondarji li jorbtu għal setturi differenti ta’ l-enerġija, kif ukoll sanzjonijiet 
jekk il-miri ma jintlaħqux;

Or.en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 7
Paragrafu 3

3. Jilqa' l-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2007 dwar enerġiji li jiġġeddu
(tħassir);

Or.en

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Emenda 8
Paragrafu 3

3. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2007 dwar mira ta' 20% għal enerġiji 
li jiġġeddu sa l-2020; jitlob għal strateġija ambizzjuża ta’ effiċjenza fl-użu ta’ l-
enerġija sabiex tkun tista’ tintlaħaq din il-mira;

Or.de

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Margrete Auken, f’isem il-Grupp Verts/EFA

Emenda 9
Paragrafu 3

3. Jilqa' l-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2007 dwar enerġiji li jiġġeddu, 
iżda huwa konvint li l-mira ta' 20% għal enerġiji li jiġġeddu sa l-2020 tista' tkun aktar 
ambizzjuża; itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-UE għandha timmira għal sehem ta’ 25% 
sa l-2020; barra minn hekk jinsisti li proposta leġiżlattiva dwar il-mira ta’ l-UE ssir 
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fuq il-bażi ta’ lArtikolu 175(1) tat-Trattat KE sabiex ikun żgurat l-involviment sħiħ 
kemm tal-Kunsill kif ukoll tal-Parlament Ewropew;

Or.en

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 10
Paragrafu 3

3. Jilqa' l-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2007 dwar enerġiji li jiġġeddu, 
iżda huwa konvint li l-mira ta' 20% għal enerġiji li jiġġeddu sa l-2020 tista' tkun aktar 
ambizzjuża; fl-istess ħin, jaħseb li d-dispożizzjoni għal miri interimi għandha tkun 
partikularment utli;

Or.el

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Emenda 11
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-mira ta’ sehem ta’ 20% ta’ enerġija li 
tiġġedded issir torbot għall-Istati Membri permezz ta’ leġiżlazzjni u hija 
implimentata kontinwament u li l-Istati Membri li jfallu fl-impenji tagħhom huma 
soġġetti għal sanzjonijiet stretti; jenfasizza l-ħtieġa għal pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali, fejn kull Stat Membru jistabbilixxi miri li jorbtu għal kull settur, fuq il-
bażi tal-possibilitajiet meteoroloġiċi, ġeografiċi u ġeoloġiċi speċifiċi tiegħu u skond 
prestazzjoni preċedenti; jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel evalwazzjoni inizjali 
u interim tal-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali;

Or.de

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Emenda 12
Paragrafu 3 b (ġdid)

3b. Jirrimarka dwar il-potenzjal tal-bijomassa, b’mod partikulari fis-setturi ta’ l-
elettriku u tat-tisħin u t-tkessiħ, sabiex terġa' tieħu l-ħajja l-ekonomija fiz-zoni 
rurali b'mod partikulari, f'konformità mal-prattika agrikola, biż-żamm ta' 
produzzjoni ta' bijomassa sostenibbli u mingħajr ma tiġi affettwata l-produzzjoni 
domestika ta' l-ikel, u sabiex il-bdiew tal-lum isiru il-manifatturi ta’ l-enerġija ta' 



AM\663131MT.doc 5/15 PE 388.430v01-00

MT

għada; 

Or.de

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer

Emenda 13
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-Kummissjoni, barra mill-mira ġenerali għall-proporzjoni ta’ enerġiji li 
jiġġeddu, biex tistipula objettivi speċifiċi għall-proporzjoni ta’ konsum ta’ elettriku, 
mill-inqas fuq il-livell tal-miri attwali f’dan il-qasam; 

Or.de

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Margrete Auken, f’isem il-Grupp Verts/EFA

Emenda 14
Paragrafu 4

4. Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' miri settorjali li jorbtu legalment għal enerġiji li 
jiġġeddu għall-2020 b'mod ġenerali; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex 
iżżomm u ttejjeb id-Direttivi attwali dwar enerġiji li jiġġeddu dwar l-elettriku u t-
trasport u biex tintroduċi waħda ġdida dwar  is-settur tat-tisħin u t-tkessiħ b’mod 
partikulari; jitlob għal tiftix xieraq ta’ riżorsi fil-Kummissjoni għall-evalwazzjoni 
rigoruża tal-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali dwar enerġiji li jiġġeddu; 

Or.en

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 15
Paragrafu 4

4. Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' politiki u miri li jorbtu legalment għal enerġiji li 
jiġġeddu b'mod ġenerali u għas-settur tat-tisħin u t-tkessiħ kif ukoll dwar il-
leġiżlazzjoni relattivament dgħajfa għall-użu ta' enerġiji li jiġġeddu fil-qasam tat-
trasport fuq livell Ewropew;

Or.en
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Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Emenda 16
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Jistieden lill-Kummissjoni biex toħloq leġiżlazzjoni biex tippromwovi l-użu ta’ 
enerġiji li jiġġeddu fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, peress li f'dan il-qasam hemm 
potenzjal kbir li jista' jintlaħaq f'qasir żmien bi spiża relattivament baxxa; 

Or.de

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 17
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Itenni l-istedina istieden għal direttiva li tippromwovi l-użu ta’ enerġiji li jiġġeddu 
fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, peress li f'dan il-qasam hemm potenzjal kbir li jista' 
jintlaħaq f'qasir żmien bi spiża relattivament baxxa;

Or.de

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 18
Paragrafu 4 b (ġdid)

4b. Jiddispjaċih li l-Kunsill u l-Kummissjoni m’humiex qed jaħdmu attwalment fuq 
direttiva ta’ dan it-tip, u bħala soluzzjoni sekondarja, jitlob għal mira minima li 
torbot għas-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, fil-kuntest ta’ leġiżlazzjoni ġenerali dwar 
enerġiji li jiġġeddu; 

Or.de

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 19
Paragrafu 5

5. Jenfasizza li sabiex jintlaħaq l-objettiv ta’ l-UE 2°Cclimate, bidla lejn użu aktar ta’ 
sorsi ta’ enerġija li tiġġedded għandha tkun akkumpanjata minn titjib sostanzjali fl-
effiċjenza fl-użu ta’ l-enerġija, minn strateġiji sabiex il-fjuwils fossili isiru iktar 
nodfa, kif ukoll bidla fl-istil ta’ ħajja u l-użanzi tal-konsum, bil-għan li jsir użu iktar 
bil-għaqal ta’ l-enerġija u sabiex isir tifdil ta’ l-enerġija fejn ikun possibbli;
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Or.en

Emenda mressqa minn Riitta Myller

Emenda 20
Paragrafu 5

5. Jenfasizza l-importanza li aħna nbiddlu l-użanzi tal-konsum u l-produzzjoni tagħna; jitlob 
għat-tneħħija tas-sussidji pubbliċi ta' modi ta' produzzjoni mhux sostenibbli 
ambjentalment u għall-introduzzjoni malajr ta' taxxi ambjentali u fuq l-enerġija 
madwar l-UE;

Or.fi

Emenda mressqa minn Andres Tarand

Emenda 21
Paragrafu 5

5. Jenfasizza l-importanza li aħna nbiddlu l-użanzi tal-konsum tagħna sabiex nużaw l-
enerġija iktar bil-għaqal u niffrankaw l-enerġija, jitlob b’mod speċifiku għal bidla fl-
aqwa prattika fit-tifdil ta’ l-enerġija bejn l-Istati Membri u għal użu massimu tal-
Fondi Strutturali għal miżuri ta’ tifdil ta’ l-enerġija fl-Istati Membri l-ġodda fejn il-
potenzjal huwa fuq l-ogħla livell;

Or.en

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Emenda 22
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jenfasizza l-ħtieġa fuq kollox li jinħolqu strutturi ta’ provvista żgħar u 
deċentralizzati, sabiex jintlaħaq il-għan ta’ żieda kbira fil-proporzjoni ta’ enerġija 
nadifa minn sorsi lokali u jirrimarka dwar il-possibilitajiet li t-tisħin u l-enerġija 
kkombinati u l-enerġija ġeotermali joffru f’dan il-qasam;

Or.de
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Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 23
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jirrikonoxxi li hemm ħtieġa sabiex jiġu żviluppati opportunitajiet effettivi f’termini 
ta’ spiża għall-użu aktar tal-bijomassa fl-applikazzjonijiet ta’ l-enerġija;

Or.en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 24
Paragrafu 5 b (ġdid)

5b. Jenfasizza li l-espansjoni meħtieġa sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ l-Istrateġija ta’ 
Enerġija li Tiġġedded għandhom jiġu mmaniġjati b'attenzjoni kbira għal tħassib 
usa' dwar l-ambjent (maniġġjar sostenibbli tal-foresti, il-bijodiversità, il-prevenzjoni 
tad-degredazzjoni tal-ħamrija, eċċetra) u mhux biss għal emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra;

Or.en

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 25
Paragrafu 6

6. Jenfasizza li bijofjuwils ma għandhomx jintużaw fit-trasport tal-karozzi jekk hemm 
riskju li l-konsegwenza tkun li jiżdiedu l-prezzijiet dinjija ta’ l-ikel jew ir-rilaxx ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra minħabba d-distruzzjoni tal-foresti tropikali jew l-artijiet 
tal-pit;

Or.en

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard 
Seeber

Emenda 26
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa kriterji ġodda għall-importazzjoni ta’ żjut 
veġetali għall-produzzjoni ta’ bijofjuwils u biex titlob għal standards applikabbli 
globalment ta’ sostenibilità għall-produzzjoni u l-użu ta’ bijofjuwils sabiex ikun 
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żgurat bilanċ bejn il-produzzjoni ta' l-ikel u ta' l-enerġija, kif ukoll il-ħarsien tal-
bijodiversità u ta’ zoni b’sekwestrazzjoni għolja tal-karbonju;

Or.en

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Margrete Auken, f’isem il-Grupp Verts/EFA

Emenda 27
Paragrafu 6

6. Ifakkar li, rigward il-bijofjuwils, għandu jkun hemm l-għan li jintlaħaq bilanċ bejn il-
produzzjoni ta' l-ikel u ta' l-enerġija; jinsisti li għandhom ikunu stabbiliti analiżi 
“well-to-wheel” obbligatorja u kriterji ambjentali u ta’ sostenibilità soċjali qabel ma 
jsiru miri obbligatorji;

Or.en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 28
Paragrafu 6

6. Ifakkar li, rigward il-bijofjuwils, għandu jkun hemm l-għan li jintlaħaq bilanċ bejn il-
produzzjoni ta' l-ikel u ta' l-enerġija; ifakkar li l-provvista ta’ uċuħ ta’ enerġija 
domestiċi hija limitata; għalhekk jenfasizza l-ħtieġa għal ċertifikazzjoni ambjentali 
u soċjali obbligatorja ta’ dawk il-bijofjuwils, u l-ħtieġa biex ikun żgurat li l-
effiċjenza f’termini ta’ klima u enerġija matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollha tagħhom 
tkun aċċertata;

Or.en

Emenda mressqa minn Riitta Myller

Emenda 29
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jenfasizza li l-produzzjoni tal-bijofjuwil għandha tkun kondotta fuq bażi sostenibbli 
ekonomikament u ambjentalment matual iċ-ċiklu tal-ħajja kollha tal-produzzjoni; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tiegħu miżuri biex toħloq sistema globali tat-tikkettar 
ambjentali għall-bijofjuwil; jaħseb li huwa importanti li tkun promossa t-
teknoloġija tal-bijofjuwil tat-tielet ġenerazzjoni;

Or.fi
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Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 30
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jirrifjuta l-mira li torbot ta’ 10% għal bijofjuwils u jitlob għal approċċ ibbażat fuq 
tnaqqis attwali ta’ emmissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra bħala dak imħaddan 
fil-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva ġdida dwar il-Kwalità tal-Fjuwil 
(COM(2007)0018);

Or.en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 31
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jirrimarka li l-bijomassa forestjara u uċuħ oħra użati għall-enerġija jew għal 
materja prima għandhom ikunu mmaniġġjati skond standards għoljin ta’ 
sostenibilità rrikonoxxuti fuq livell internazzjonali; jenfasizza li l-kontributi u l-
impenji tas-settur ibbażat fuq il-foresti għandhom ikunu rikonoxxuti u appoġġjati 
minn politiki li jwasslu għal prestazzjoni ekonomika, ambjentali u soċjali aħjar;

Or.en

Emenda mressqa minn Philip Bushill-Matthews

Emenda 32
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex ifittxu u jqabblu l-aqwa prattiki fil-promozzjoni 
tal-produzzjoni u l-użu tal-bijomassa u tal-bijofjuwils permezz tal-metodu miftuħ ta' 
koordinazzjoni;

Or.en

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 33
Paragrafu 8

8. Jinnota li, sabiex tiġi indirizzata aħjar il-promozzjoni ta' l-enerġija li tiġġedded, 
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għandhom jiġu megħluba l-ostakoli eżistenti tas-suq; għalhekk, jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' ambjent favorevoli 
għas-suq, li għandu jinkludi t-tneħħija ta’ sussidji perversi u l-użu proattiv ta’ l-
akkwist pubbliku fl-UE biex jgħin ibaxxi l-ispejjeż kemm ta’ teknoloġiji li huma 
effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija kif ukoll dawk li jużaw enerġija li tiġġedded;

Or.en

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 34
Paragrafu 8

8. Jinnota li, sabiex tiġi indirizzata aħjar il-promozzjoni ta' l-enerġija li tiġġedded, 
għandhom jiġu megħluba l-ostakoli eżistenti tas-suq; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' ambjent favorevoli għas-suq, fl-istess 
ħin tiżgura aċċess u aċċess prijoritarju għal enerġiji li jiġġeddu fin-netwerk ta’ l-
elettriku; 

Or.el

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Margrete Auken, 

Emenda 35
Paragrafu 8

8. Jinnota li, sabiex tiġi indirizzata aħjar il-promozzjoni ta' l-enerġija li tiġġedded, 
għandhom jiġu megħluba l-ostakoli eżistenti tas-suq; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' ambjent favorevoli għas-suq; f’dan il-
kuntest jenfasizza l-importanza kruċjali li jkun żgurat aċċess ġust għan-netwerk, u 
l-ħtieġa sabiex tiġi promossa b'mod attiv il-produzzjoni u l-użu deċentralizzat ta' 
enerġija li tiġġedded;

Or.en

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 36
Paragrafu 8

8. Jinnota li, sabiex tiġi indirizzata aħjar il-promozzjoni ta' l-enerġija li tiġġedded, 
għandhom jiġu megħluba l-ostakoli eżistenti tas-suq; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
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Istati Membri jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' ambjent favorevoli għas-suq, 
mingħajr ma jiġu kompromessi kunsiderazzjonijiet ambjentali, ta’ saħħa u ta’ 
sostenibilità;

Or.en

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 37
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jinnota li sistemi għall-promozzjoni ta’ l-elettriku min enerġiji li jiġġeddu fl-UE 
huma differenti ħafna minn xulxin, u din toħloq distorzjoni tal-kompetizzjoni u 
mhijiex effiċjenti; jirripeti s-sejħa tiegħu għall-ħolqien, fuq medda ta’ żmien twila, 
ta’ sistema ta’ inċentivi armonizzati madwar l-Ewropa, li għandha tilħaq il-kriterji 
li ġejjin: 

(a) tgħin biex jintlaħqu l-objettivi attwali u objettivi futuri aktar ambizzjużi;
(b) tkun konformi mal-prinċipji tas-suq intern ta’ l-elettriku;
(c) tkun parti minn approċċ sistematiku għall-iżvilupp ta’ forom ta’ enerġija li 

tiġġedded, waqt li jittieħed kont tal-karatteristiċi speċjali ta’ kull forma ta’ 
enerġija li tiġġedded kif ukoll tat-teknoloġiji diversi u d-differenzi ġeografiċi;

(d) tippromwovi b’mod effettiv l-użu ta’ enerġiji li jiġġeddu waqt li fl-istess ħin 
tkun kemm jista’ jkun sempliċi u effiċjenti, b’mod partikulari fir-rigward ta’ l-
ispiża;

(e) tinternalizza l-ispejjeż esterni tas-sorsi kollha ta’ l-enerġija;
(f) tipprovdi perjodi ta’ tranżizzjoni suffiċjenti għal sistemi ta’ inċentivi 

nazzjonali, sabiex ma tiddgħajjifx il-kunfidenza ta’ l-investituri; 
huwa tal-fehma li permezz ta’ dawn il-kriterji, dispożizzjonijiet Komunitarji 
unifikati dwar sistemi feed-in jistgħu jkunu sensibbli fuq medda ta’ żmien twila, 
iżda li sistemi ta’ kwota u tendering għandhom jingħataw kont ukoll, sakemm in-
nuqqasijiet attwali ta’ dawn il-mudelli li saru apparenti f’xi Stati Membri jistgħu 
jingħelbu; 

Or.de

Emenda mressqa minn Adamos Adamou, Anja Weisgerber, Péter Olajos, Peter Liese, 
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Emenda 38
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jirrimarka li aktar riċerka u żvilupp huma meħtieġa fiż-żamma ta’ l-enerġija 
prodotta minn sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu, skond l-eżempju tat-teknoloġija ta’ l-
idroġenu; jenfasizza li, għal dan il-għan, dispożizzjonijiet amministrattivi u 
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proċedura ta' approvazzjoni jeħtieġ li jkunu simplifikati u li jingħelbu l-ostakoli 
attwali;

Or.de

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 39
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jirrimarka li ċerti modi ta’ produzzjoni ta’ enerġiji li jiġġeddu jmorru kontra l-miri 
ta’ żvilupp u dawk ambjentali; jenfasizza b’mod partikulari li l-produzzjoni ta’ 
bijofjuwils ma għandhiex issir bi ħsara tas-sigurtà ta’ l-ikel jew twassal għall-qerda 
tal-foresti tropikali; barra minn hekk jenfasizza li l-bijofjuwils prodotti u utilizzati 
għandhom iwasslu għal tnaqqis sinifikattiv tas-CO2 sabiex jilħqu l-kriterji għall-
objettiv tal-bijofjuwils ta’l-UE;

Or.en

Emenda mressqa minn Christofer Fjellner

Emenda 40
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jistieden lill-Kummissjoni biex tneħħi d-dazju fuq l-importazzjoni ta’ l-etanol peress 
li jemmen li huma inaċċettabbli l-isforzi attwali biex id-dazji fuq l-importazzjoni 
jintużaw biex iwaqqfu l-importazzjoni ta’ fjuwils aktar effiċjenti, aktar sikuri għall-
ambjent u li jqumu inqas;

Or.sv

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 41
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jirrimarka li l-iskart kombustibbli bħala regola jikkonsisti minn 60% sors ta’ 
enerġija li jiġġedded; għalhekk jitlob għall-gassifikazzjoni ta’ dan l-iskart u għal 
irkupru ambjentalment sodisfaċenti ta’ l-enerġija li tirriżulta mill-inċinerazzjoni tal-
gass;

Or.en
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Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 42
Paragrafu 8 b (ġdid)

8b. Jirrimarka li l-vantaġġi ta’ l-enerġiji li jiġġeddu jistgħu jiżdiedu aktar li kieku 
jintużaw b’mod konġunt mas-sħana u l-enerġija kkombinati;

Or.de

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 43
Paragrafu 9

9. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex isaħħu l-koperazzjoni ma' l-
awtoritajiet reġjonali u lokali sabiex tittejjeb il-promozzjoni ta' sorsi ta' enerġija li 
tiġġedded u jagħmlu użu iktar effettiv tar-riżorsi mmarkati għal dawn il-għanijiet, 
iżda jirrikonoxxi li din għandha tkun ibbażata fuq sussidjarjetà massima u jikkunsidra 
li azzjoni għandha żżomm f'moħħha il-kundizzjonijiet ġeografiċi, klimatiċi u 
ekonomiċi rilevanti;

Or.pl

Emenda mressqa minn Caroline Lucas, Margrete Auken, Kathalijne Maria Buitenweg f’isem 
il-Grupp Verts/EFA

Emenda 44
Paragrafu 10

10. Jemmen li għadu kmieni wisq biex skemi ta’ appoġġ ta’ enerġija li tiġġedded jiġu 
armonizzati fuq livell ta’ l-UE; madankollu jitlob għall-internalizzazzjoni 
sistematika ta’ l-ispejjeż esterni fil-prezzijiet ta’ l-enerġija sabiex is-sorsi ta’ enerġija 
li jiġġeddu jingħataw vantaġġ ekonomiku; 

Or.en

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi

Emenda 45
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Huwa mħasseb li l-miri stipulati mill-UE sabiex jiżdied l-użu ta' enerġiji li jiġġeddu 
sa l-2010 jistgħu ma jintlaħqux mill-Istati Membri kollha u jaħseb li l-Pjan 
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Direzzjonali għall-Enerġija li Tiġġedded għandu jinkludi mekkaniżmu għall-
evalwazzjoni kull sena tal-miri li ntlaħqu;

Or.el

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Peter Liese, Péter Olajos, Thomas Ulmer

Emenda 46
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Jitlob lill-operaturi ta’ l-enerġija nukleari biex jestendu l-kampjun tagħhom biex 
jinkludu forom ta’ enerġija li tiġġedded. 

Or.de

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 47
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Jirrimarka li l-enerġija ġeotermali kif ukoll l-enerġija tal-mewġ joffru potenzjal 
konsiderevoli għad-diversifikazzjoni tal-provvista ta’ l-enerġija Ewropea, u 
għandhom isiru sforzi kbar biex jintużaw;

Or.en

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 48
Paragrafu 11 b (ġdid)

11b. Jenfasizza li l-opportunitajiet għal teknoloġiji li jiġġeddu huma pożittivi ħafna 
f’ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw; jistieden lill-UE biex tgħin fl-appoġġ ta’ l-iżvilupp 
tat-teknoloġija ta' sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu f’pajjiżi li qed jiżviluppaw u tiffaċilita 
l-aċċess faċli għas-swieq Ewropej, inkluż li jitneħħew it-taxxi fuq l-importazzjoni.

Or.en
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