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Emenda 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Biex ikollna mudell enerġetiku li 
jappoġġja l-enerġiji rinnovabbli jeħtieġ li 
tkun stabbilita koperazzjoni bis-sehem 
tar-reġjuni u l-awtoritajiet lokali, flimkien 
ma' l-Istati Membri, bil-għan li jkunu 
involuti direttament fl-iżvilupp tiegħu.

Or. es

Emenda 11
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-għan ewlieni ta’ miri vinkolanti 
huwa li jipprovdi ċertezza għall-
investituri. Għalhekk mhux xieraq li tkun 
differita deċiżjoni dwar jekk mira hijiex 
vinkolanti sakemm iseħħ avveniment 
ieħor. Fi stqarrija għall-minuti tal-Kunsill 
tal-15 ta’ Frar 2007, il-Kummissjoni 
għalhekk iddikjarat li ma kienetx 
tikkonsidra li n-natura vinkolanti tal-mira 
għandha tkun differita sakemm 
bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni jsiru 
kummerċjalment disponibbli. 

imħassra

Or. en
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Emenda 12
Jana Bobošíková

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri mandatorji għal sehem globali ta’ 
20% ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ sehem 
ta’ 10% ta’ enerġija rinnovabbli fit-
trasport fil-konsum ta’ l-Unjoni Ewropea 
fl-2020.

8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda mill-
Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew u fid-dawl ta’ l-analiżi tan-NU u 
tal-Bank Dinji dwar l-impatt li għandha l-
produzzjoni tal-bijokarburant fuq il-
produzzjoni ta’ l-ikel, huwa xieraq li jkunu 
stabbiliti miri obbligatorji għal sehem 
globali ta’ 20% ta’ enerġija rinnovabbli u 
ta’ sehem ta’ 10% ta’ enerġija rinnovabbli 
fit-trasport fil-konsum ta’ l-Unjoni 
Ewropea fl-2020 u li l-Istati Membri 
jitħallew jiddeċiedu x'persentaġġ ta' 
enerġija rinnovabbli fit-trasport huwa 
fattibbli.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Minkejja d-deċiżjoni li ttieħdet fil-Kunsill Ewropew ta' Brussell f'Marzu 2007 biex sa l-2020 
ikun stabbilit sehem ta' 10% tal-bijokarburanti tal-konsum totali ta' petrol u diżil marbut mat-
trasport ta' l-Istati Membri, ir-responsabiltà għal deċiżjoni bħal din – minħabba li l-art 
disponibbli għall-produzzjoni ta’ l-ikel qed tonqos – għandha titħalla f’idejn l-Istati Membri 
individwali.

Emenda 13
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 

(8) Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda 
mill-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament 
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Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri mandatorji għal sehem globali ta’ 
20% ta’ enerġija rinnovabbli u ta’ sehem 
ta’ 10% ta’ enerġija rinnovabbli fit-
trasport fil-konsum ta’ l-Unjoni Ewropea 
fl-2020.

Ewropew, huwa xieraq li jkunu stabbiliti 
miri obbligatorji għal ishma minimi 
interim u globali ta’ 20% ta’ enerġija 
rinnovabbli fil-konsum finali ta’ l-Unjoni 
Ewropea fl-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament huwa favur mill-inqas 25% tas-sehem globali ta’ enerġija rinnovabbli meta 
mqabbel mal-konsum finali ta’ enerġija fl-2020. L-evidenza xjentifika u politika l-aktar 
reċenti wriet li l-impożizzjoni ta' mira li torbot fuq is-settur tal-karburanti tat-trasport fejn 
10% tal-karburant iridu jiġu mill-bijomassa, ma tistax tintlaħaq b’mod sostenibbli. 
Għaldaqstant din il-mira trid titneħħa. Il-bijomassa sostenibbli tintuża b’mod aktar effiċjenti 
għal skopijiet enerġetiċi oħra bħall-produzzjoni ta’ l-elettriku flimkien mal-produzzjoni tas-
sħana (jew tal-frisk).

Emenda 14
Jana Bobošíková

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
10% għall-enerġija rinnovabbli fit-
trasport tkun stabbilita fl-istess livell għal 
kull Stat Membru biex tkun żgurata 
konsistenza fl-ispeċifikazzjonijiet u d-
disponibbiltà ta’ karburanti għat-trasport.
Minħabba li l-karburanti għat-trasport 
huma faċilment innegozjati, Stati Membri 
li għandhom ftit mir-riżorsi rilevanti 
faċilment se jkunu jistgħu jakkwistaw 
karburanti rinnovabbli għat-trasport 
minn x’imkien ieħor. Minħabba li l-
karburanti għat-trasport huma faċilment 
innegozjati, Stati Membri li għandhom ftit 
mir-riżorsi rilevanti faċilment se jkunu 
jistgħu jakkwistaw karburanti rinnovabbli 
għat-trasport minn x’imkien ieħor. 

imħassra
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Filwaqt li jista’ jkun teknikament 
possibbli għall-Komunità li tilħaq il-mira 
tagħha għall-bijokarburanti mill-
produzzjoni domestika biss, huwa kemm 
possibbli kif ukoll mixtieq li l-mira fil-fatt 
tintlaħaq permezz ta’ taħlita bejn il-
produzzjoni domestika u l-importazzjoni.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabiltà għal deċiżjoni dwar il-persentaġġ ta’ bijokarburanti fil-konsum totali ta’ 
petrol u diżil marbut mat-trasport fl-2020 għandha tibqa’ tkun ta’ l-Istati Membri individwali.

Emenda 15
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 
10% għall-enerġija rinnovabbli fit-
trasport tkun stabbilita fl-istess livell għal 
kull Stat Membru biex tkun żgurata 
konsistenza fl-ispeċifikazzjonijiet u d-
disponibbiltà ta’ karburanti għat-trasport. 
Minħabba li l-karburanti għat-trasport 
huma faċilment innegozjati, Stati Membri 
li għandhom ftit mir-riżorsi rilevanti 
faċilment se jkunu jistgħu jakkwistaw 
karburanti rinnovabbli għat-trasport 
minn x’imkien ieħor. Filwaqt li jista’ jkun 
teknikament possibbli għall-Komunità li 
tilħaq il-mira tagħha għall-bijokarburanti 
mill-produzzjoni domestika biss, huwa 
kemm possibbli kif ukoll mixtieq li l-mira
fil-fatt tintlaħaq permezz ta’ taħlita bejn il-
produzzjoni domestika u l-importazzjoni. 
Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha 
tissorvelja l-provvista tas-suq Komunitarju 

(10) X’aktarx li l-miri rigward l-enerġija 
rinnovabbli fil-fatt jintlaħqu permezz ta’ 
taħlita bejn il-produzzjoni domestika u l-
importazzjoni. F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tissorvelja l-
provvista tas-suq Komunitarju għall-
enerġiji rinnovabbli, inkluża l-bijomassa 
għall-enerġija, filwaqt li jitqiesu l-iżvilupp 
tan-negozjati kummerċjali multilaterali u 
bilaterali kif ukoll konsiderazzjonijiet 
ambjentali, soċjali, ta' nfiq, ta' sigurtà ta' l-
enerġija u oħrajn.
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għall-bijokarburanti, u għandha, kif 
xieraq, tipproponi miżuri rilevanti biex 
jinkiseb l-approċċ bilanċjat bejn il-
produzzjoni domestika u l-importazzjoni,
billi jitqies l-iżvilupp tan-negozjati 
kummċerjali multilaterali u bilaterali kif 
ukoll konsiderazzjonijiet ambjentali, ta' 
nfiq, ta' sigurtà ta' l-enerġija u oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni trid timmoniterja l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-provvista kollha ta’ l-
enerġija kemm jekk tkun prodotta (u użata) lokalment kif ukoll jekk tkun importata minn 
pajjiżi terzi jew esportata lil pajjiżi terzi. Għandha tingħata attenzjoni partikulari lill-
bijomassa għall-enerġija. Madankollu, l-evidenza xjentifika u politika l-aktar reċenti wriet li 
l-impożizzjoni ta' mira li torbot fuq is-settur tal-karburanti tat-trasport li 10% tal-karburant 
iridu jiġu mill-bijomassa, ma tistax tintlaħaq b’mod sostenibbli. Għaldaqstant din il-mira 
għandha titneħħa.

Emenda 16
Struan Stevenson

Proposta għal direttiva
Premessa 38 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38a. Art bi stokkijiet kbar ta’ karbonju fil-
ħamrija jew fil-veġetazzjoni tagħha wkoll 
m’għandhiex tintuża għall-iżvilupp ta’ 
proġetti oħra ta’ enerġija rinnovabbli 
bħall-kostruzzjoni ta’ turbini tar-riħ u tat-
toroq li jwasslu għalihom, inklużi t-‘toroq 
f’wiċċ l-ilma’ (‘floating roads’) u 
infrastruttura oħra. L-impatt ta' żviluppi 
bħal dawn fuq artijiet tal-pit iwassal bla 
dubju biex jinxfu meded kbar ta’ pantani 
tal-pit (peat bogs) kif ukoll biex karbonju 
maħżun joħroġ fl-atmosfera, li mbagħad 
isir diossidu tal-karbonju. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-art tal-pit hija maħżen tal-karbonju. Il-kostruzzjoni ta’ farms tat-turbini tar-riħ, ta’ ‘toroq 
f’wiċċ l-ilma’ u ta’ infrastruttura oħra twassal biex jitħarbat id-drenaġġ naturali u għat-
tnixxif tal-pit u għalhekk joħorġu kwantitajiet kbar ta’ diossidu tal-karbonju fl-atmosfera, u 
dan joħloq ħafna iżjed emissjonijiet tal-karbonju milli qatt jistgħu jkunu ffrankati permezz tal-
farms tat-turbini tar-riħ.

Emenda 17
Jana Bobošíková

Proposta għal direttiva
Premessa 42 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

42a. Fuq il-bażi tar-rapporti u l-analiżi 
tan-NU u tal-Bank Dinji ta’ Marzu 2008, 
irid ikun issodisfat kriterju ieħor dwar il-
manifattura tal-bijokarburant, jiġifieri li 
jkun żgurat li l-produzzjoni ta’ l-ikel tkun 
sostenibbli u li tkun evitata kriżi ta’ l-ikel. 

Or. cs

Emenda 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Bil-għan li jkun evitat piż 
amministrattiv mhux proporzjonat, lista ta’ 
valuri awtomatiċi għandha tkun stabbilita 
għal mogħdijiet komuni għall-produzzjoni 
tal-bijokarburanti. Bijokarburanti u 
bijolikwidi oħra għandhom dejjem ikunu 

(45) Bil-għan li jkun evitat piż 
amministrattiv mhux proporzjonat, lista ta’ 
valuri awtomatiċi għandha tkun stabbilita 
għal mogħdijiet komuni għall-produzzjoni 
tal-bijokarburanti. Bijokarburanti u 
bijolikwidi oħra għandhom dejjem ikunu 
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intitolati li jikklejmjaw il-livell ta’ ffrankar 
tal-gassijiet serra stabbilit minn din il-lista. 
Fejn il-valur awtomatiċi għall-iffrankar ta’ 
gassijiet serra minn mogħdija tal-
produzzjoni huwa taħt il-livell minimu 
meħtieġ ta’ l-iffrankar tal-gassijiet serra, 
il-produtturi li jixtiequ juru l-konformità 
tagħhom ma’ dan il-livell minimu 
għandhom jintalbu juru li l-emissjonijiet 
reali mill-proċess tagħhom ta’ produzzjoni 
huma iktar baxxi minn dawk li kienu 
maħsuba fil-kalkolu tal-valuri awtomatiċi.

intitolati li jikklejmjaw il-livell ta’ ffrankar 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra stabbilit minn 
din il-lista, filwaqt li jkun żgurat li f’kull 
każ ma ġġibx diskriminazzjoni kontra 
dawk l-Istati Membru u r-reġjuni li t-
territorji tagħhom m’humiex produttivi 
minħabba n-natura tal-ħamrija, tal-klima 
u ta' l-ammont ta' materja prima 
tagħhom. Fejn il-valur awtomatiku għall-
iffrankar ta’ gassijiet b’effett ta' serra minn 
mogħdija tal-produzzjoni huwa taħt il-
livell minimu meħtieġ ta’ l-iffrankar tal-
gassijiet b’effett ta’ serra, il-produtturi li 
jixtiequ juru l-konformità tagħhom ma’ dan 
il-livell minimu għandhom jintalbu juru li 
l-emissjonijiet reali mill-proċess tagħhom 
ta’ produzzjoni huma iktar baxxi minn 
dawk li kienu maħsuba fil-kalkolu tal-
valuri awtomatiċi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Biex tkun evitata d-diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi.

Emenda 19
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Bil-għan li jkun jista’ jinkiseb is-
sehem ta’ 10% ta’ bijokarburanti, huwa 
meħtieġ li jkun żgurat li jitpoġġew fis-suq 
taħlit ta’ bijokarburant fid-diżil ogħla 
minn dawk previsti mill-istandard 
EN590/2004.

imħassra

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan il-punt huwa ttrattat fid-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Karburant.

Emenda 20
Jana Bobošíková

Proposta għal direttiva
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Bil-għan li jkun jista’ jinkiseb is-
sehem ta’ 10% ta’ bijokarburanti, huwa 
meħtieġ li jkun żgurat li jitpoġġew fis-suq 
taħlit ta’ bijokarburant fid-diżil ogħla 
minn dawk previsti mill-istandard 
EN590/2004.

imħassra

Or. cs

Emenda 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Miżuri ta’ appoġġ meħuda skond din 
id-Direttiva li jikkostitwixxu għajnuna ta’ 
l-Istat skond l-Artikolu 87 tat-Trattat 
għandhom ikunu nnotifikati lil u approvati 
mill-Kummissjoni qabel l-implimentazzjoni 
tagħhom, skond l-Artikolu 88(3) tat-
Trattat. Informazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni fuq il-bażi ta’ din id-
Direttiva ma tissostitwixxix l-obbligu ta’ l-
Istati Membri taħt l-obbligu tan-notifika 
skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat.

(51) L-Istati Membri, ir-reġjuni u l-
awtoritajiet lokali jkunu jistgħu 
jistabbilixxu għajnuna pubblika bħala 
appoġġ għall enerġiji rinnovabbli, billi fil-
bidu huma aktar għaljin minn dawk li 
jissostitwixxu, filwaqt li jkun żgurat li l-
penetrazzjoni tas-suq ta’ l-enerġija ma 
tfissirx benefiċċji kummerċjali għall-futur 
qarib jew prezzijiet orħos għall-
konsumaturi. Miżuri ta’ appoġġ meħuda 
skond din id-Direttiva li jikkostitwixxu 
għajnuna ta’ l-Istat skond l-Artikolu 87 tat-
Trattat għandhom ikunu nnotifikati lill-
Kummissjoni u approvati minnha qabel l-
implimentazzjoni tagħhom, skond l-
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Artikolu 88(3) tat-Trattat. Informazzjoni 
mogħtija lill-Kummissjoni fuq il-bażi ta’ 
din id-Direttiva ma tissostitwixxix l-
obbligu ta’ l-Istati Membri taħt l-obbligu 
tan-notifika skond l-Artikolu 88(3) tat-
Trattat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-aqwa mod kif wieħed jappoġġja l-enerġiji alternattivi fl-Istati Membri huwa li jkunu 
involuti fl-għajnuna pubblika li tappoġġja enerġiji bħal dawn.

Emenda 22
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Premessa 51 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

51a. Ġew rikonoxxuti l-possibiltajiet li 
jkunu stabbiliti t-tkabbir ekonomiku 
permezz ta’ l-innovazzjoni u politika 
sostenibbli dwar l-enerġija kompetittiva. 
Ħafna drabi, il-produzzjoni ta' l-enerġija 
sostenibbli tiddependi minn SMEs lokali 
jew reġjonali. L-opportunitajiet għat-
tkabbir u l-impjieg li jġibu l-ivestimenti 
reġjonali u lokali fl-enerġija rinnovabbli, 
fl-Istati Membri u fir-reġjuni tagħhom, 
huma importanti.  Għalhekk il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jridu 
jappoġġjaw miżuri ta’ żvilupp reġjonali u 
nazzjonali f’dawn l-oqsma, jinkuraġġixxu 
l-iskambju ta’ l-aħjar prattiki fil-
produzzjoni ta’ l-enerġija rinnovabbli 
bejn inizjattivi lokali u reġjonali ta’ 
żvilupp u jippromwovu l-użu tal-
finanzjament strutturali f’dan il-qasam; 

Or. en
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Emenda 23
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Minħabba li l-miri ġenerali biex 
jintlaħaq sehem ta’ 20% ta’ enerġiji 
rinnovabbli fil-konsum globali ta’ l-
enerġija tal-Komunità u sehem ta’ 10% ta’ 
bijokarburanti fil-konsum ta’ petrol u 
diżil għat-trasport f’kull Stat Membru sa 
l-2020 ma jistgħux jinkisbu b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk 
jistgħu, minħabba l-iskala ta’ l-azzjoni, 
jinkisbu aħjar f’livell Komunitarju, il-
Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa neċesarju sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(57) Minħabba li l-miri ġenerali biex 
jintlaħaq sehem ta’ 20% ta’ enerġiji 
rinnovabbli fil-konsum globali ta’ l-
enerġija tal-Komunità sa l-2020 ma 
jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-
Istati Membri u għalhekk jistgħu, 
minħabba l-iskala ta’ l-azzjoni, jinkisbu 
aħjar f’livell Komunitarju, il-Komunità 
tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat. Skond il-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa neċessarju sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira ta’ sehem ta’ 10% mill-bijokarburanti sa l-2020 fid-Direttiva dwar l-Enerġija 
Rinnovabbli ġiet issuuġġerita mill-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 2007. Madankollu, il-Kapijiet 
ta’ Stat u ta’ Gvern għamlu prekundizzjonijiet speċifiċi li jridu jiġu ssodisfati, i.e. a) il-
produzzjoni trid tkun sostenibbli u b) it-tieni ġenerazzjoni trid tkun disponibbli 
kummerċjalment. Minn Marzu ta’ l-2007 ’l hawn, qed tiżdied l-evidenza li dawn il-
kundizzjonijiet m’humiex se jkunu ssodisfati. Għaldaqstant il-mira ta’ 10% trid titneħħa.
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Emenda 24
Jana Bobošíková

Proposta għal direttiva
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Minħabba li l-miri ġenerali biex 
jintlaħaq sehem ta’ 20% ta’ enerġiji 
rinnovabbli fil-konsum globali ta’ l-
enerġija tal-Komunità u sehem ta’ 10% ta’ 
bijokarburanti fil-konsum ta’ petrol u 
diżil għat-trasport f’kull Stat Membru sa 
l-2020 ma jistgħux jinkisbu b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk 
jistgħu, minħabba l-iskala ta’ l-azzjoni, 
jinkisbu aħjar f’livell Komunitarju, il-
Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa neċesarju sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(57) Minħabba li l-miri ġenerali biex 
jintlaħaq sehem ta’ 20% ta’ enerġiji 
rinnovabbli fil-konsum globali ta’ l-
enerġija tal-Komunità sa l-2020 ma 
jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-
Istati Membri u għalhekk jistgħu, 
minħabba l-iskala ta’ l-azzjoni, jinkisbu 
aħjar f’livell Komunitarju, il-Komunità 
tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat. Skond il-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa neċessarju sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.

Or. cs

Emenda 25
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) “bijolikwidi” tfisser karburant likwidu 
għal għanijiet ta’ enerġija prodott mill-
bijomassa;

“bijomassa għall-enerġija” tfisser 
karburant solidu, gassuż jew likwidu għal 
għanijiet ta’ enerġija prodott mill-
bijomassa;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-leġiżlazzjoni tkopri l-enerġija kollha prodotta mill-bijomassa, mhux biss l-enerġija 
użata bħala karburant fis-settur tat-trasport jew użata bħala karburant likwidu fil-
ġenerazzjoni tas-sħana jew ta’ l-elettriku. Għalhekk huwa essenzjali li tingħata definizzjoni 
ta’ dan it-terminu importanti ħafna.

Emenda 26
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) “bijokarburanti” tfisser karburant 
likwidu jew ġassuż għat-trasport prodott 
mill-bijomassa;

(f) “karburanti għat-trasport mill-
bijomassa” tfisser karburant likwidu jew 
gassuż għat-trasport prodott mill-
bijomassa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bijomassa għall-enerġija jista’ jkollha ħafna applikazzjonijiet bħall-ġenerazzjoni tas-sħana 
u ta’ l-elettriku kif ukoll bħala karburanti għat-trasport. Dan it-terminu jfisser din id-
distinzjoni b'mod ċar.

Emenda 27
Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa. “Art b’Valur Għoli ta’ Konservazzjoni” 
tfisser:
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(i) żoni li fihom konċentrazzjonijiet 
globalment, reġjonalment jew 
nazzjonalment sinifikanti ta’ elementi ta’ 
bijodiversità (eż. endemiżmu, speċijiet 
f’periklu ta’ estinzjoni, refuġji);
(ii) żoni kbar f’livell ta’ pajsaġġ li huma 
globalment, reġjonalment jew 
nazzjonalment sinifikanti fejn 
popolazzjonijiet vijabbli tal-biċċa l-kbira 
ta’ l-ispeċijiet naturali jekk mhux ta’ l-
ispeċijiet naturali kollha jgħixu f’forom 
naturali ta’ distribuzzjoni u ta’ 
abbundanza;
(iii) żoni li qegħdin f’ekosistemi rari, jew 
jew f’periklu ta’ estinzjoni jew li fihom 
dawn l-ekosistemi;
(iv) żoni li jipprovdu sistemi bażiċi ta’ 
ekosistemi f’sitwazzjonijiet kritiċi (eż. 
protezzjoni ta’ watersheds, kontroll ta’ l-
erożjoni);
(v) żoni fundamentali sabiex jiġu ssodisfati 
l-bżonnijiet bażiċi ta' komunitajiet lokali 
(eż. is-sussistenza u s-saħħa);

(vi) żoni kritiċi għall-identità kulturali u 
tradizzjonali tal-komunitajiet lokali (żoni 
ta’ sinifikat kulturali, ekoloġiku, 
ekonomiku jew reliġjuż, identifikati 
b’koperazzjoni ma’ komunitajiet lokali 
bħal dawn);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Valur Għoli ta’ Konservazzjoni (HCV) irid ikun definit peress li jifforma pedament ta' l-
Artikolu 15 li jiżgura s-sostenibiltà tal-karburanti mill-bijomassa, b’mod partikulari bil-
preservazzjoni tal-bijodiversità u ta’ l-integrità ekoloġika. HCV huwa definit minn netwerk 
ta’ organizzazzjonijiet inklużi l-Unjoni Dinjija għall-Konservazzjoni (IUCN) u l-Bank Dinji u 
diġà jintuża mill-iskema internazzjonali ta’ ċertifikazzjoni ta’ l-injam tal-Forest Stewardship 
Council (FSC).
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Emenda 28
Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) “art mhux użata, degradata, jew 
marġinali” tfisser art li m’hijiex, u li ma 
kinitx foresta jew art mistagħdra mill-1990 
’l hawn, li m’hijiex ta’ Valur Għoli ta’ 
Konservazzjoni jew fi qrubija diretta ma’ 
art bħal din, jew f’żoni protetti mill-gvern 
jew naturali li għandhom valur kbir, u li 
ma ntużatx għal skopijiet agrikoli għal 
talanqas 10 snin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artijiet mhux użati, marġinali u degradati jridu jkunu definiti f'din id-Direttiva. Jeħtieġ li din 
id-definizzjoni titfassal sew biex ikun żgurat li din l-art, jekk tintuża għall-karburanti tat-
trasport mill-bijomassa, m’għandhiex valur għoli ta’ konservazzjoni jew ħażna kbira ta’ 
karbonju jew ma tintużax għall-produzzjoni ta’ l-ikel. Valur Għoli ta’ Konservazzjoni huwa 
stejtus miftiehem internazzjonalment li jħares il-bijodiversità u l-integrità ekoloġika. L-1990 
hija l-iskadenza għad-deforestazzjoni miftiehma skond il-Protokoll ta’ Kjoto.

Emenda 29
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-
sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli 
fit-trasport fl-2020 huwa mill-inqas 10% 
tal-konsum finali ta’ enerġija fit-trasport 
f’dak l-Istat Membru.

imħassar

Fil-kalkolu ta’ l-enerġija totali kkunsmata fit-
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trasport għall-għanijiet ta’ l-ewwel 
subparagrafu, prodotti taż-żejt minbarra 
petrol u diżil m’għandhomx jiġu kkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mira ta’ sehem ta’ 10% mill-bijokarburanti sa l-2020 fid-Direttiva dwar l-Enerġija 
Rinnovabbli ġiet issuuġġerita mill-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 2007. Madankollu, il-Kapijiet 
ta’ Stat u ta’ Gvern għamlu prekundizzjonijiet speċifiċi li jridu jiġu ssodisfati, i.e. a) il-
produzzjoni trid tkun sostenibbli u b) it-tieni ġenerazzjoni trid tkun disponibbli 
kummerċjalment. Minn Marzu ta’ l-2007 ’l hawn, qed tiżdied l-evidenza li dawn il-
kundizzjonijiet m’humiex se jkunu ssodisfati. Għaldaqstant il-mira ta’ 10% trid titneħħa.

Emenda 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-
sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli 
fit-trasport fl-2020 huwa mill-inqas 10% 
tal-konsum finali ta’ enerġija fit-trasport 
f’dak l-Istat Membru.

3. Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-
sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli 
fit-trasport ikun mill-inqas 7.5% fl-2015, u 
li fl-2020 ikun mill-inqas 10% tal-konsum 
finali ta’ enerġija fit-trasport f’dak l-Istat 
Membru. Mill-2015 iż-żieda tal-kwota ta’ 
l-enerġija minn sorsi rinnovabbli 
għandha tiġi minn bijokarburanti tat-tieni 
ġenerazzjoni, mill-idroġenu jew mill-
elettriku minn sorsi rinnovabbli ta’ 
enerġija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitqiesu l-isforzi meħtieġa fis-settur tat-trasport, jinħtieġ objetttiv interim ta' l-2015. 
Minn dik id-data, l-użu tal-bijokarburanti ta’ l-ewwel ġenerazzjoni għandu jkun ristrett u 
għandhom jintużaw sorsi oħra ta’ enrġija li jagħmlu anqas ħsara lill-ambjent.
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Emenda 31
Jana Bobošíková

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-
sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli 
fit-trasport fl-2020 huwa mill-inqas 10%
tal-konsum finali ta’ enerġija fit-trasport 
f’dak l-Istat Membru.

3. Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-
sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli 
fit-trasport fl-2020 ikun dak il-persentaġġ 
tal-konsum finali ta’ enerġija fit-trasport li 
jiddeċiedi li jkun fattibbli.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Minkejja d-deċiżjoni li ttieħdet fil-Kunsill Ewropew ta' Brussell f'Marzu 2007 biex sa l-2020  
ikun stabbilit sehem ta' 10% tal-bijokarburanti tal-konsum totali ta' petrol u diżil marbut mat-
trasport ta' l-Istati Membri, ir-responsabiltà għal deċiżjoni bħal din – minħabba li l-art 
disponibbli għall-produzzjoni ta’ l-ikel qed tonqos – għandha titħalla f’idejn l-Istati Membri 
individwali.

Emenda 32
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jadotta pjan 
ta’ azzjoni nazzjonali. Il-pjanijiet ta’ 
azzjoni nazzjonali għandhom jistabbilixxu 
l-miri ta’ l-Istati Membri għall-ishma ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-
trasport, l-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ fl-
2020, u miżuri adegwati li għandhom 
jittieħdu biex jinkisbu dawn il-miri, 

1. Kull Stat Membru għandu jadotta pjan 
ta’ azzjoni għall-enerġija rinnovabbli 
(RAP).
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inklużi politiki nazzjonali biex ikunu 
żviluppati riżorsi eżistenti ta’ bijomassa u 
jkunu mmobilizzati riżorsi ġodda ta’ 
bijomassa għal użi differenti, u l-miżuri li 
għandhom jittieħdu biex ikunu mwettqa r-
rekwiżiti ta’ l-Artikoli 12 sa 17.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jingħarfu mill-pjanijiet l-oħra ta’ azzjoni marbuta ma’ l-enerġija, il-pjanijiet li 
jittrattaw speċifikament l-enerġiji rinnovabbli jkunu intitolati: Pjanijiet ta' Azzjoni għall-
Enerġija Rinnovabbli (RAP), kif diġà miftiehem mill-Parlament Ewropew skond ir-rapport 
INI tal-MPE Britta Thomsen dwar il-pjan direzzjonali għall-enerġija rinnovabbli fl-Ewropa 
(Riżoluzzjoni tal-PE Nru P6_TA(2007)0406 tal-25 ta’ Settembru 2007).

Emenda 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jadotta pjan ta’ 
azzjoni nazzjonali.

Kull Stat Membru għandu jadotta pjan ta’ 
azzjoni nazzjonali, fuq il-bażi ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni dwar l-enerġija, elaborati 
f'livell lokali u reġjonali u kkoordinati 
ma' politiki reġjonali u dwar l-użu ta' l-
art; l-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw u jinvolvu b’mod attiv lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali, fi stadju 
bikri, fit-tħejjija ta’ pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali.

Il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu l-miri ta’ l-Istati 
Membri għall-ishma ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli fit-trasport, l-elettriku u t-tisħin 
u t-tkessiħ fl-2020, u miżuri adegwati li 
għandhom jittieħdu biex jinkisbu dawn il-
miri, inklużi politiki nazzjonali biex ikunu 
żviluppati riżorsi eżistenti ta’ bijomassa u 

Il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu l-miri ta’ l-Istati 
Membri għall-ishma ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli fit-trasport, l-elettriku u t-tisħin 
u t-tkessiħ fl-2020, u miżuri adegwati li 
għandhom jittieħdu biex jintlaħqu dawn il-
miri, anke fil-livell reġjonali u lokali, 
inklużi politiki nazzjonali u reġjonali biex 
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jkunu mmobilizzati riżorsi ġodda ta’ 
bijomassa għal użi differenti, u l-miżuri li 
għandhom jittieħdu biex ikunu mwettqa r-
rekwiżiti ta’ l-Artikoli 12 sa 17.

ikunu żviluppati riżorsi eżistenti ta’
bijomassa u jkunu mmobilizzati riżorsi 
ġodda ta’ bijomassa għal użi differenti, u l-
miżuri li għandhom jittieħdu biex ikunu 
mwettqa r-rekwiżiti ta’ l-Artikoli 12 sa 17.
Wara dan l-UE għandha tagħti lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali linji gwida 
dettaljati dwar l-irwol attiv u l-kompetenzi 
li għandhom fl-implimentazzjoni ta’ dawn 
il-pjaniiet, billi tuża eżempji prattiċi ta’ l-
użu ta’ l-enerġiji rinnovabbli bbażati fuq 
l-aqwa prattiki attwali.

Or. en

Emenda 34
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta diversi Stati Membri jkun bi 
ħsiebhom jilħqu l-miri tagħhom b’mod 
konġunt, kull wieħed minn dawn l-Istati 
Membri għandu jniżżel id-dettalji tal-
ftehimiet relatati fil-pjan ta’ azzjoni 
nazzjonali tiegħu dwar l-enerġija 
rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-iskema nazzjonali ta’ appoġġ u sabiex tkun iffaċilitata l-flessibiltà biex jintlaħqu 
l-miri interim u globali għall-2020 dwar l-enerġija rinnovabbli, l-Istati Membri, jekk iridu, 
jistgħu jikkoperaw fuq bażi volontarja permezz ta’ strumenti addizzjonali ta’ flessibiltà bħaċ-
Ċertifikati ta’ Kontabilità ta’ Trasferiment (TAC) jew permezz ta’ proġetti konġunti kif 
stipulat fl-Artikolu 9, paragrafu c ta’ din id-Direttiva. Kull Stat Membru li jiddeċiedi li jimxi 
b’dan il-mod, imbagħad irid jiddeskrivi l-ftehim konġunt fid-dettall fl-RAP rispettiv tiegħu.
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Emenda 35
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
mudell li jorbot għall-pjanijiet ta’ azzjoni 
dwar l-enerġija rinnovabbli, sa mhux 
aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2009, sabiex 
ikun ta’ gwida għall-Istati Membri, u li 
jkun fih ir-rekwiżiti minimi li ġejjin:
(a) L-istatistika ta' referenza ta' l-Istati 
Membri dwar is-sehem ta’ enerġija minn 
sorsi rinnovabbli fil-konsum finali ta’ 
enerġija għall-2005 u għall-aħħar sena 
disponibbli, filwaqt li l-konsum finali ta’ 
enerġija għandu jkun definit minn:
- karburanti solidi, żejt, gass, sorsi 
rinnovabbli ta' enerġija, elettriku u sħana 
(sħana derivata, tisħin distrettwali); sħana 
u elettriku ġġenerati minn sorsi 
rinnovabbli u minn sorsi mhux 
rinnovabbli;
- setturi: l-industrija, id-djar u s-servizzi 
kif ukoll it-trasport;
- l-elettriku (minbarra l-elettriku użat 
għat-tisħin u għall-ilma sħun), it-tisħin 
(bl-elettriku għat-tisħin u għall-ilma 
sħun), u t-trasport; f’kull każ minn sorsi 
rinnovabbli ta’ enerġija u minn sorsi 
mhux rinnovabbli ta’ enerġija;
(b) Il-miri globali nazzjonali u li jorbtu ta’ 
l-Istati Membri għas-sehem ta’ enerġija 
minn sorsi li jiġġeddu fil-konsum finali 
ta’ enerġija fl-2020 kif stipulat fil-Parti A 
ta’ l-Anness I;
(c) Il-miri interim, minimi, nazzjonali u li 
jorbtu ta’ l-Istati Membri kif stipulat fil-
Parti B ta’ l-Anness I;
(d) Il-miri nazzjonali li jorbtu għall-2020 
u l-miri interim ta’ l-Istati Membri għas-
sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli 
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għall-elettriku, it-tisħin, it-tkessiħ u t-
trasport:
(i) miri li jorbtu għas-sehem ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fis-settur ta’ l-
elettriku:
- mira nazzjonali għas-sehem ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fis-settur ta’ l-
elettriku fl-2020 għall-konformità mal-
Parti A ta’ l-Anness I;
- miri nazzjonali interim għas-sehem ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-settur 
ta’ l-elettriku fl-2020 għall-konformità 
mal-Parti B ta’ l-Anness I;
(ii) miri li jorbtu għas-sehem ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fis-settur tat-tisħin 
u tat-tkessiħ:
- mira nazzjonali għas-sehem ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fis-settur tat-tisħin 
u tat-tkessiħ fl-2020 għall-konformità 
mal-Parti A ta’ l-Anness I;
- miri nazzjonali interim għas-sehem ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-settur 
tat-tisħin u tat-tkessiħ għall-konformità 
mal-Parti B ta’ l-Anness I;
(iii) miri li jorbtu għas-sehem ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fis-settur tat-
trasport:
- mira nazzjonali għas-sehem ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fis-settur tat-
trasport fl-2020 għall-konformità mal-
Parti A ta’ l-Anness I;
- miri nazzjonali interim għas-sehem ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-settur 
tat-trasport għall-konformità mal-Parti B 
ta’ l-Anness I;
(e) Miżuri sabiex jintlaħqu dawn il-miri:
(i) tabella ġenerali tal-miżuri kollha dwar 
il-promozzjoni ta’ l-użu ta’ l-enerġija 
minn sorsi rinnovabbli
(ii) miżuri dwar il-promozzjoni ta’ l-użu 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-
settur ta’ l-elettriku:
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- miżuri ġenerali inklużi politiki fiskali, 
legali jew oħrajn li jippromwovu l-użu ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli
- miżuri speċifiċi biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti ta’ l-Artikoli 12 sa 14
(iii) miżuri dwar il-promozzjoni ta’ l-użu 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-
settur tat-tisħin u tat-tkessiħ:
- miżuri ġenerali inklużi politiki fiskali, 
finanzjarji, legali jew oħrajn li 
jippromwovu l-użu ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli
- miżuri speċifiċi biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti ta’ l-Artikoli 12 sa 13
(iv) miżuri dwar il-promozzjoni ta’ l-użu 
ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-
settur tat-trasport:
- miżuri ġenerali inklużi politiki fiskali, 
legali jew oħrajn li jippromwovu l-użu ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli
- miżuri speċifiċi biex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti ta’ l-Artikoli 12 u 13 u ta’ l-
Artikoli 15 sa 17;
(v) miżuri speċifiċi dwar il-promozzjoni
ta’ l-użu ta’ enerġija mill-bijomassa:
- miżuri ġenerali inklużi politiki fiskali, 
legali jew oħrajn li jippromwovu l-użu ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli
- miżuri speċifiċi għal mobilizzazzjoni 
ġdida tal-bijomassa filwaqt li jitqiesu l-
prinċipji li ġejjin:
• l-ammont ta’ bijomassa meħtieġ biex 
jintlaħqu l-objettivi
• għandhom ikunu definiti t-tip u l-oriġini 
tal-bijomassa
• id-disponibiltà, il-potenzjal, l-
importazzjoni u l-objettiv tal-bijomassa 
għandhom jaqblu
• għandhom jittieħdu miżuri li jżidu d-
disponibiltà tal-bijomassa, filwaqt li 
jitqiesu utenti oħra tal-bijomassa (setturi 
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agrikoli u tal-foresti).
(f) Evalwazzjonijiet:
(i) il-kontribut totali mistenni minn kull 
tekonolġija ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli sabiex jintlaħqu l-miri li 
jorbtu għall-2020 u l-miri li jorbtu interim 
għas-sehem ta' enerġija minn sorsi 
rinnovabbli fis-settur ta’ l-elettriku, tat-
tisħin u tat-tkessiħ kif ukoll tat-trasport
(ii) il-konsum ta’ enerġija gross u finali 
għall-2020 jekk l-affarijiet jibqgħu kif 
inhuma u jekk tiżdied l-effiċjenza

(iii) Evalwazzjoni Ambjentali Strateġika 
kif stipulat fid-Direttiva SEA 2001/42/KE 
li tinkorpora l-benefiċċji ambjentali ta’ l-
użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli 
kif ukoll l-impatti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biċċa l-kbira ta' l-isforz ta' l-UE fir-rigward ta' l-enerġiji rinnovabli se tiġi bit-titjib tal-
qafas nazzjonali għall-investimenti fl-enerġija rinnovabbli. Għalhekk il-Kummissjoni 
għandha tagħti lill-Istati Membri, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu 2010, format 
armonizzat ċar għall-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli, bil-għan li 
jitħaffew il-preżentazzjoni tal-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali u l-analiżi sussegwenti tagħhom.

Emenda 36
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom 
lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Marzu 2010.

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
il-pjanijiet ta’ azzjoni tagħhom dwar l-
enerġija rinnovabbli lill-Kummissjoni sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu 2010.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jingħarfu mill-pjanijiet l-oħra ta’ azzjoni marbuta ma’ l-enerġija, il-pjanijiet li 
jittrattaw speċifikament l-enerġiji rinnovabbli jkunu intitolati: Pjanijiet ta' Azzjoni għall-
Enerġija Rinnovabbli (RAP), kif diġà miftiehem mill-Parlament Ewropew skond ir-rapport 
INI tal-MPE Britta Thomsen dwar il-pjan direzzjonali għall-enerġija rinnovabbli fl-Ewropa 
(Riżoluzzjoni tal-PE Nru P6_TA(2007)0406 tal-25 ta’ Settembru 2007).

Emenda 37
Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fi żmien tliet xhur min-notifika ta' 
pjan ta' azzjoni dwar l-enerġija 
rinnovabbli minn Stat Membru skond il-
paragrafu 2, il-Kummissjoni tista' 
tirrifjuta dak il-pjan, jew kull aspett 
tiegħu, fuq il-bażi li ma jkunx fih l-
elementi kollha rikjesti fil-paragrafu 1b 
jew li ma jkunx kompatibbli mal-miri 
obbligatorji stipulati fl-Anness I. F'dan il-
każ, l-Istat Membru għandu jipproponi 
emendi; il-pjan ta' azzjoni m'għandux 
jitqies li ġie adottat qabel ma l-
Kummissjoni tkun aċċettat l-emendi. Il-
Kummissjoni għandha tagħti r-raġunijiet 
għal kull deċiżjoni ta' rifjut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-progres ta' l-Istati Membri jkun immoniterjat sew, u sabiex kull nuqqas 
ta' konformità jiġi ttrattat malajr u b'mod effettiv, għandhom jiġu adottati proċeduri aktar 
stretti fir-rigward tal-pjanijiet ta' azzjoni li jitressqu dwar l-enerġija rinnovabbli. Dawn ta' l-
aħħar għandhom jorbtu lill-Istati Membri.
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Emenda 38
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jiġu stabbiliti proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni inqas impenjattivi għal 
proġetti iżgħar; kif ukoll

(f) jiġu stabbiliti proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni inqas impenjattivi għal 
proġetti iżgħar u li l-apparat deċentralizzat 
għall-enerġija rinnovabbli bħal 
pereżempju s-sistemi fotovoltajċi, is-
sistemi termo-solari, l-istufi żgħar li jużaw 
il-bijomassa, l-apparat żgħir ta’ 
mikroġenerazzjoni li juża l-bijogass, l-
awtorizzazzjonijiet ikunu sostitwiti 
b'notifika sempliċi lill-awtorità 
governattiva kompetenti. kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Notifika sempliċi minflok awtorizzazzjonijiet diffiċli tħaffef il-penetrazzjoni ta' enerġija 
rinnovabbli fuq skala żgħira u deċentralizzata.

Emenda 39
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fir-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu l-użu ta’ livelli minimi ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-bini 
ġdid jew irrenovat. Kull eżenzjoni minn 
dawn il-livelli minini għandha tkun 
trasparenti u bbażata fuq kriterji relatati 
ma’:

4. Fir-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu l-użu ta’ livelli minimi ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-bini 
ġdid jew irrenovat.

(a) l-użu ta’ bini b’rata ta’ enerġija 
passiva, baxxa jew żero; jew 
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(b) limiti lokali fid-disponibbiltà ta’ riżorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-installazzjoni obbligatorja ta' apparat ta' enerġija rinnovabbli fil-bini ġdid kollu u 
f'ristrutturar kbir huma importanti ħafna biex titħaffef il-penetrazzjoni ta' l-enerġiji 
rinnovabbli.

Emenda 40
Markus Pieper

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4 – parti introduttorja u punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fir-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu l-użu ta’ livelli minimi ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-bini 
ġdid jew irrenovat. Kull eżenzjoni minn 
dawn il-livelli minini għandha tkun 
trasparenti u bbażata fuq kriterji relatati 
ma’:

4. Fir-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu l-użu ta’ livelli minimi ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-bini 
ġdid jew irrenovat. Kull eżenzjoni minn 
dawn il-livelli minini għandha tkun 
trasparenti u bbażata fuq kriterji relatati 
ma’: 

(a) l-użu ta’ bini b’rata ta’ enerġija 
passiva, baxxa jew żero; jew

(a) l-effiċjenza enerġetika tal-bini, definita 
minn kombinazzjoni ta' standards ta' l-
iżolament u tat-tekonoloġija użata għat-
tisħin, inkluża l-ġenerazzjoni kombinata 
tas-sħana u l-elettriku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-kostruzzjoni ta' bini ġdid, l-użu ta' enerġiji rinnovabbli hija fattibbli f'ħafna każi bla 
spejjeż kbar żejda. Iżda għażliet teknoloġiċi ġodda għandhom ikunu miftuħa għall-investituri, 
billi spiss jikkontribwixxu għall-għanijiet ta' sigurtà u tal-protezzjoni tal-klima anke b'mod
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aktar effettiv f'sens ta' nfiq. Fil-bini eżistenti, madankollu, spiss ikun hemm spejjeż kbar żejda 
marbuta ma' l-installazzjoni sussegwenti ta' tagħmir biex jintużaw l-enerġiji rinnovabbli u 
jvarjaw konsiderevolment minn każ għal ieħor. Hawn l-appoġġ finanzjarju mill-gvern 
jagħmel aktar sens minn regolamenti tal-bini li jżidu ħafna l-ispiża fil-każ ta' bini eżistenti u li 
jinkludu proċeduri burokratiċi ta' spezzjoni.

Emenda 41
Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali tagħhom jippromwovu 
b'mod proattiv kunċetti li skond dawn il-
bini jrid jipproduċi aktar enerġija milli 
tinħela (plus-energy), partikolarment fil-
każ ta’ bini amministrattiv u residenzjali 
mill-2010 'l quddiem, u dan il-kunċett ta’ 
bilanċ enerġetiku pożittiv isir 
obbligatorju sa mhux aktar tard mill-
2015.
L-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali 
u lokali tagħhom jirrikjedu li l-bini ta' 
awtoritajiet pubbliċi jew kważi pubbliċi 
fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali 
jinbidlu fi proġetti li jkunu ta' eżempju 
għall-użu ta' l-enerġiji rinnovabbli u 
japplikaw l-istandards rigward bilanċ 
enerġetiku pożittiv mill-2012 'il quddiem.

Il-bjut tal-bini kollu pubbliku jew kważi 
pubbliku jkunu għad-dispożizzjoni ta' 
persuni terzi għall-investiment fl-
installazzjoni ta' apparat għall-
produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jikkoordinaw ma' l-awtoritajiet lokali u reġjonali tagħhom, kunċetti għar-
rinnovazzjoni tal-bini eżistenti, għall-modernizzazzjoni ta' bini eżistenti jew għall-bini ta' 
impjanti ta' tisħin u tkessiħ distrettwali u għad-dħul gradwali ta' l-enerġiji rinnovabbli.

Emenda 42
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward tar-regolamenti u l-kodiċijiet 
tal-bini tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom iħeġġu l-użu ta’ sistemi u 
tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ b’enerġija 
rinnovabbli li jiksbu tnaqqis sinifikanti ta’ 
konsum ta’ enerġija. L-Istati Membri 
għandhom jużaw tikketti ta’ l-enerġija jew 
eko-tikketti jew ċertifikati jew standards 
oħra xierqa żviluppati f’livell nazzjonali 
jew Ewropew, fejn dawn jeżistu, bħala l-
bażi biex jinkoraġġixxu dawn is-sistemi u 
tagħmir.

5. Fir-rigward tar-regolamenti u l-kodiċijiet 
tal-bini tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom iħeġġu l-użu ta’ sistemi u 
tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ b’enerġija 
rinnovabbli, l-aktar fiż-żoni urbani fejn 
dawn is-sistemi jkunu partikolarment utli, 
li jiksbu tnaqqis sinifikanti ta’ konsum ta’ 
enerġija. L-Istati Membri għandhom jużaw 
tikketti ta’ l-enerġija jew eko-tikketti jew 
ċertifikati jew standards oħra xierqa 
żviluppati f’livell nazzjonali jew Ewropew, 
fejn dawn jeżistu, bħala l-bażi biex 
jinkoraġġixxu dawn is-sistemi u tagħmir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti mil-lat tal-politika reġjonali ta' l-UE li tkun enfasizzata, b'rabta ma' l-
inkoraġġament ta' sistemi enerġetiċi għat-tisħin u t-tkessiħ, id-dimensjoni urbana tal-
promozzjoni ta' sorsi rinnovabbli ta' enerġija.
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Emenda 43
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tal-bijomassa, l-Istati Membri 
għandhom jippromwovi teknoloġiji ta’ 
konverżjoni li jiksbu effiċjenza ta’ 
konverżjoni ta’ mhux inqas minn 85% 
għal applikazzjonijiet residenzjali u 
kummerċjali u mhux inqas minn 70% 
għal applikazzjonijiet industrijali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pompi tas-sħana li jużaw l-arja ambjentali ma jitqisux bħala sors rinnovabbli ta' enerġija. 
Minflok jitqiesu bħala rekwiżit għall-effiċjenza enerġetika skond id-Direttiva 2006/32/KE 
(effiċjenza fl-użu finali ta' l-enerġija u servizzi ta' enerġija).

Emenda 44
Markus Pieper

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
skemi ta’ ċertifikazzjoni għal stallaturi ta’ 
bojlers u stufi, sistemi fotovoltajċi solari u 
sistemi termali solari u pompi tas-sħana. 
Dawk l-iskemi għandhom ikunu bbażati 
fuq il-kriterji stabbiliti fl-Anness IV. Kull 
Stat Membru għandu jirrikonoxxi ċ-
ċertifikazzjoni maħruġa minn Stati Membri 
oħra skond dawn il-kriterji.

3. L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
skemi ta’ ċertifikazzjoni, sakemm ma 
jkunux diġà disponibbli fil-programmi 
relevanti nazzjonali ta' taħriġ, għal 
stallaturi ta’ bojlers u stufi, sistemi 
fotovoltajċi solari u sistemi termali solari u 
pompi tas-sħana. Dawk l-iskemi għandhom 
ikunu bbażati fuq il-kriterji stabbiliti fl-
Anness IV. Kull Stat Membru għandu
jirrikonoxxi ċ-ċertifikazzjoni maħruġa 
minn Stati Membri oħra skond dawn il-
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kriterji.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-istandard għoli ta' taħriġ artiġjanali fil-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri, din l-
iskema ta' ċertifikazzjoni li ġiet proposta hija ambizzjuża wisq.

Emenda 45
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
skemi ta’ ċertifikazzjoni għal stallaturi ta’ 
bojlers u stufi, sistemi fotovoltajċi solari u 
sistemi termali solari u pompi tas-sħana. 
Dawk l-iskemi għandhom ikunu bbażati 
fuq il-kriterji stabbiliti fl-Anness IV. Kull 
Stat Membru għandu jirrikonoxxi ċ-
ċertifikazzjoni maħruġa minn Stati Membri 
oħra skond dawn il-kriterji.

3. L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
skemi ta’ ċertifikazzjoni għal stallaturi ta’ 
bojlers u stufi, sistemi fotovoltajċi solari u 
sistemi termali solari u sistemi ġeotermali. 
Dawk l-iskemi għandhom ikunu bbażati 
fuq il-kriterji stabbiliti fl-Anness IV. Kull 
Stat Membru għandu jirrikonoxxi ċ-
ċertifikazzjoni maħruġa minn Stati Membri 
oħra skond dawn il-kriterji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pompi tas-sħana li jużaw l-arja ambjentali ma jikkwalifikawx skond id-Direttiva dwar l-
enerġija rinnovabbli. Iżda l-pompi tas-sħana li jużaw l-enerġija ġeotermali jikkwalifikaw.
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Emenda 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiftiehmu 
li jistabbilixxu xi linji ta' koperazzjoni li 
jinvolvu l-awtoritajiet reġjonali u lokali, 
sabiex dawn ikunu jistgħu jieħdu sehem 
sħiħ fl-iżvilupp ta' informazzjoni, fit-
tqajjim tal-kuxjenza, fil-gwida u fil-
programmi ta' taħriġ.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom rwol importanti fl-edukazzjoni u t-taħriġ u qed 
jintalbu dejjem aktar miċ-ċittadini biex itejbu l-kwalità ta’ l-informazzjoni mogħtija bħalissa.

Emenda 47
Markus Pieper

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għaż-żamma ta’ l-
affidabbiltà u s-sigurtà tas-sistema tad-
distribuzzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni u l-operaturi tas-sistemi ta’ 
distribuzzjoni jiggarantixxu fit-territorju 
tagħhom it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni 
ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli. Huma għandhom jipprovdu 
wkoll għal aċċess prijoritarju għas-sistema 
tad-distribuzzjoni ta’ elettriku prodott minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Fit-
trażmissjoni ta’ impjanti li jiġġeneraw l-

2. Bla ħsara għaż-żamma ta’ l-affidabbiltà 
u s-sigurtà tas-sistema tad-distribuzzjoni, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni u l-
operaturi tas-sistemi ta’ distribuzzjoni 
jiggarantixxu fit-territorju tagħhom it-
trażmissjoni u d-distribuzzjoni ta’ elettriku 
prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. 
Għandhom jipprovdu wkoll għal aċċess 
prijoritarju għas-sistema tad-distribuzzjoni 
ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli. Fit-trażmissjoni ta’ impjanti li 
jiġġeneraw l-elettriku, l-operaturi ta’ 
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elettriku, l-operaturi ta’ sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jagħtu prijorità lil 
impjanti ta’ ġenerazzjoni li jużaw sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli sa fejn tippermetti s-
sigurtà tas-sistema ta’ l-elettriku 
nazzjonali.

sistemi ta’ trażmissjoni għandhom jagħtu 
prijorità lil impjanti ta’ ġenerazzjoni li 
jużaw sorsi ta’ enerġija rinnovabbli sa fejn 
tippermetti s-sigurtà tas-sistema ta’ l-
elettriku nazzjonali u sakemm ma jkunx 
affettwat l-operat ta’ impjanti ta’ 
ġenerazzjoni tas-sħana u l-elettriku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni u l-użu ta’ l-enerġiji rinnovabbli u tal-ġenerazzjoni konġunta ta’ sħana u 
elettriku, it-tnejn għandhom l-għan li jżidu s-sigurtà tal-forniment u l-protezzjoni tal-klima u 
għandhom jitqiesu bħala strumenti bl-istess importanza sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet. 
F’każijiet individwali, il-kontribut ta’ l-impjant konċernat għas-sigurtà tal-forniment u għall-
protezzjoni tal-klima għandu jkun evalwat filwaqt li jitqiesu wkoll l-aspetti ekonomiċi. 

Emenda 48
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
konċernati jiżviluppaw approċċ koordinat 
għall-iżvilupp ta’ enerġiji off-shore mir-
riħ u mill-baħar fil-Baħar tat-
Tramuntana u fil-Baħar Baltiku. Dan il-
pjan jinkludi proċeduri integrati ta’ 
awtorizzazzjoni. L-infrastruttura meħtieġa 
ta’ netwerks kemm off-shore kif ukoll on-
shore tkun proġett prijoritarju fl-
inizjattiva tan-Netwerk Trans-Ewropew 
(TEN). 
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
konċernati jiżviluppaw approċċ koordinat 
għall-iżvilupp ta’ kapaċitajiet ta’ elettriku 
mir-riħ u termali solari fir-reġjun 
Mediterran kemm f’pajjiżi fl-UE kif ukoll 
f’pajjiżi li m’humiex fl-UE. L-
infrastruttura meħtieġa ta’ netwerks tkun 
proġett prijoritarju fl-inizjattiva tan-
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Netwerk Trans-Ewropew (TEN).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tal-potenzjali off-shore mir-riħ u mill-baħar fil-Baħar tat-Tramuntana u fil-Baħar 
Baltiku u l-iżvilupp tal-potenzjali enerġetiċi termali solari u mir-riħ fir-reġjun Mediterran 
jitħaffew permezz ta’ approċċ koordinat u għandhom ikunu prijorità fl-inizjattiva tat-TEN.

Emenda 49
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 8 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8b. L-Istati Membri u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali tagħhom għandhom 
jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżviluppaw 
infrastruttura għat-tisħin distrettwali li 
takkomoda l-iżvilupp tal-produzzjoni 
ċentrali tat-tisħin u t-tkessiħ minn 
faċilitajiet kbar ta’ bijomassa, solari u 
ġeotermali. Fil-pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri 
jevalwaw il-ħtiġijiet li tinbena 
infrastruttura ġdida sabiex tkun 
iffaċilitata l-integrazzjoni tal-kwantitajiet 
ta’ tisħin u tkessiħ rinnovabbli prodotti 
ċentralment li huma meħtieġa sabiex 
tintlaħaq il-mira nazzjonali għall-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu fuq skala kbira ta’ enerġiji rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ jiddependi mid-disponibiltà 
ta’ l-infrastruttura meħtieġa ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali. L-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali għandhom rwol kruċjali f’dan ir-rigward.
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Emenda 50
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-eliġibbiltà għal sostenn finanzjarju 
għall-konsum ta’ bijokarburanti u 
bijolikwidi oħra.

(c) l-eliġibbiltà għal sostenn finanzjarju 
għall-konsum tal-bijomassa għall-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-leġiżlazzjoni tkopri l-enerġija kollha prodotta mill-bijomassa, mhux biss dik użata 
bħala karburant fis-settur tat-trasport. Il-kriterji ta’ sostenibiltà stipulati f’dan l-artikolu 
m’għandhomx ikunu ristretti għall-karburanti tat-trasport billi l-produzzjoni kollha tal-
bijomassa, anke dik użata fil-ġenerazzjoni tas-sħana u l-elettriku, jista' jkollha xi impatt 
assoċjati magħha li jridu jkunu ttrattati.

Emenda 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
prodotti minn impjanti li kienu operattivi 
f’Jannar 2008, l-ewwel subparagrafu 
għandu japplika mill-1 ta’ April 2013.

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
prodotti minn impjanti li kienu operattivi 
f’Ġunju 2009, l-ewwel subparagrafu 
għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2015.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fil-kliem attwali ħafna reġjuni ta’ l-UE li ppromwovew il-produzzjoni tal-bijokarburanti 
permezz ta’ skemi ta’ appoġġ se jkunu esklużi minn arranġamenti biex jintlaħqu l-għanijiet li 
tistipula din id-Direttiva. Sabiex l-operaturi jingħataw iċ-ċertezza legali jeħtieġ li jingħataw 
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perjodu raġonevoli ta’ żmien biex jadattaw il-proċessi ta' produzzjoni tagħhom għar-rekwiżiti 
ta' emissjoni aktar stretti ta' din id-Direttiva.

Emenda 52
Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-karburanti tat-trasport mill-
bijomassa li tqiesu għall-għanijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
ikunu limitati għall-karburanti prodotti 
minn:
(a) skart jew residwi, inkluż il-bijogass;
(b) materja prima li tkabbret fuq art mhux 
użata, degradata jew marġinali b’bilanċ 
nett pożittiv ta’ karbonju fir-rigward ta’ 
emissjonijiet marbuta ma’ l-użu ta’ l-art 
fuq perjodu ta’ 10 snin;

(c) materja prima li ma twassalx għal 
emissjonijiet diretti jew indiretti marbuta 
mal-bdil fl-użu ta' l-art.

Or. en

Emenda 53
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bijokarburanti u bijolikwidi oħra
kkunsidrati għall-għanijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 m’għandhomx isiru minn 
materja prima miksuba minn art b’valur 

3. Bijomassa għall-enerġija għajr il-
karburanti tat-trasport ikkunsidrata għall-
għanijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
m’għandhiex issir minn materja prima 
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għoli rikonoxxut ta’ bijodiversità, jiġifieri 
li art li kellha wieħed mill-istati li ġejjin fi 
jew wara Jannar 2008, sew jekk l-art għad 
għandha dan l-istatus jew le:

miksuba minn art b’valur għoli rikonoxxut 
ta’ bijodiversità sakemm ma tkunx 
tikkonsisti minn flussi ta’ skart legali u 
regolati jew minn residwi ta’ njam li jiġu 
minn prattiki leġittimi ta’ l-immaniġġjar 
tal-konservazzjoni. Dan jinkludi art li 
kellha wieħed mill-istatuses li ġejjin fl-
1990 jew wara, sew jekk l-art għad 
għandha dan l-istatus jew le:

(-a) Art b’Valur Għoli ta’ Konservazzjoni
(a) foresta mhux disturbata minn attività 
umana sinifikanti, jiġifieri, foresta fejn ma 
sar l-ebda intervent uman sinifikanti 
magħruf jew fejn l-aħħar intervent uman 
sinifikanti ilu biżżejjed li sar tant li 
ppermetta li l-kompożizzjoni u l-proċessi 
ta’ l-ispeċi naturali jkunu stabbiliti mill-
ġdid;

(a) foresta mhux disturbata minn attività 
umana sinifikanti, jiġifieri, foresta fejn ma 
sar l-ebda intervent uman sinifikanti 
magħruf jew fejn l-aħħar intervent uman 
sinifikanti ilu biżżejjed li sar tant li 
ppermetta li l-kompożizzjoni u l-proċessi 
ta’ l-ispeċi naturali jkunu stabbiliti mill-
ġdid;

(b) żoni indikati għal għanijiet ta’ ħarsien 
tan-natura, sakemm ma tkunx ipprovduta 
evidenza li l-produzzjoni ta’ dik il-materja 
prima ma interferietx ma’ dawk l-għanijiet.

(b) żoni indikati għal għanijiet ta’ ħarsien 
tan-natura, sakemm ma tkunx ipprovduta 
evidenza li l-produzzjoni ta’ dik il-materja 
prima ma interferietx ma’ dawk l-għanijiet;

(c) art bil-ħaxix b’bijodiversità għolja, 
jiġifieri art bil-ħaxix li hija rikka fl-
ispeċijiet, mhux
fertilizzata u mhux degradata.

(c) art bil-ħaxix b’bijodiversità għolja, 
jiġifieri art bil-ħaxix li żżomm il-
kompożizzjoni naturali ta’ l-ispeċijiet u l-
karatteristiċi u l-proċessi ekoloġiċi u li
mhix fertilizzata.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
kriterji u l-firxiet ġeografiċi biex 
tiddetermina liema żoni bil-ħaxix 
għandhom ikunu koperti mill-punt (c). Din 
il-miżura mfassla biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva 
għandha tkun adottata skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-
Artikolu 21(3).

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
kriterji u l-firxiet ġeografiċi biex 
tiddetermina liema żoni bil-ħaxix 
għandhom ikunu koperti mill-punt (c). Din 
il-miżura mfassla biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva 
għandha tkun adottata skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmija fl-
Artikolu 21(3).

Or. en



PE407.810v01-00 38/46 AM\727576MT.doc

MT

Emenda 54
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
kkundistrati għall-għanijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 m’għandhomx isiru minn 
materja prima miksuba minn art b’ħażna 
għolja ta’ karbonju, jiġifieri art li kellha 
waħda mill-istati li ġejjin f’Jannar 2008 u 
li m’għadx għandha iktar dan l-istatus:

4. Materja prima użata għall-produzzjoni 
ta’ bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
kkundistrati għall-għanijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, għandha tiġi minn:

(a) artijiet niedja, jiġifieri art li hija 
miksija bi jew saturata bl-ilma 
permanentement jew għal parti sinifikanti 
tas-sena, inkluża art tal-peat verġni; 

(a) foresti mmaniġġjati u maħsuda skond
il-kriterji MCPFE għall-immaniġġjar 
sostenibbli tal-foresti jew skonk kriterji 
paragunabbli stipulati fi proċeduri oħra 
ta' politika reġjonali tal-foresti u li jimxu 
skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
ambjentali u tal-foresti;

(b) żoni kontinwament afforestati, jiġifieri 
art fuq firxa ikbar minn ettaru b’siġar 
ogħla minn 5 metri u b’kopertura ta’ 
aktar minn 30%, jew siġar li jistgħu jilħqu 
dawn il-limiti in situ;

(b) artijiet mistagħdra, jiġifieri art 
mgħottija jew saturata bl-ilma b’mod 
permanenti jew għal parti sinifikanti mis-
sena, inkluża art tal-pit verġni; il-pit użat 
għall-għanijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
m’għandux ikun aktar mill-kwantità li 
tifforma naturalment f’sena.

Id-dispożizzjonijiet f’dan il-paragrafu 
m’għandhomx japplikaw jekk fiż-żmien
meta nkisbet il-materja prima, l-art kellha 
l-istess status li kellha f’Jannar 2008.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun utli jekk il-pit ikun jista’ jintuża bħala sors rinnovabbli ta’ enerġija, iżda skond ċerti 
kundizzjonijiet li jiżguraw is-sostenibilità ta’ l-użu tiegħu.
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Emenda 55
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
kkundistrati għall-għanijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 m’għandhomx isiru minn 
materja prima miksuba minn art b’ħażna 
għolja ta’ karbonju, jiġifieri art li kellha 
waħda mill-istati li ġejjin f’Jannar 2008 u 
li m’għadx għandha iktar dan l-istatus:

4. Il-bijomassa għall-enerġija għajr għall-
karburanti tat-trasport ikkunsidrata għall-
għanijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
m’għandhiex issir minn materja prima 
miksuba minn art b’ħażna għolja ta’ 
karbonju, jiġifieri art li kellha waħda mill-
istati li ġejjin fl-1990 u li m’għadx għandha 
iktar dan l-istatus:

(a) artijiet niedja, jiġifieri art li hija 
miksija bi jew saturata bl-ilma 
permanentement jew għal parti sinifikanti 
tas-sena, inkluża art tal-peat verġni;

(a) artijiet mistagħdra, 

(aa) artijiet tal-pit,
(b) żoni kontinwament afforestati, jiġifieri 
art fuq firxa ikbar minn ettaru b’siġar 
ogħla minn 5 metri u b’kopertura ta’ aktar 
minn 30%, jew siġar li jistgħu jilħqu dawn 
il-limiti in situ; 

(b) żoni kontinwament afforestati, jiġifieri 
art fuq firxa ikbar minn 0.5 ettari b’siġar 
ogħla minn 5 metri u b’kopertura ta’ aktar 
minn 10%, jew siġar li jistgħu jilħqu dawn 
il-limiti in situ;

Id-dispożizzjonijiet f’dan il-paragrafu 
m’għandhomx japplikaw jekk fiż-żmien 
meta nkisbet il-materja prima, l-art kellha 
l-istess status li kellha f’Jannar 2008.

(ba) Is-savanna u l-art b’siġar mhux 
żviluppati (scrubland), jiġifieri żoni ta’ 
taħlita ta’ siġar, arbuxxelli u art bil-ħaxix 
li jkollhom ħażniet kbar ta' karbonju;

(bb) Artijiet bil-ħaxix permanenti, jiġifieri 
l-artijiet b’veġetazzjoni naturali 
(rangelands) u l-artijiet użati biex jirgħu 
l-animali (pasturelands) li ilhom jintużaw 
hekk għal mill-inqas 20 sena.

Or. en
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Emenda 56
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kemm jekk il-materja prima kienet 
ikkultivata fit-territorju tal-Komunità kif 
ukoll jekk le, il-bijomassa għall-enerġija 
m'għandhiex titqies għall-għanijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 sakemm il-
materja prima li ġiet prodotta minnha ma 
ġietx ikkultivata skond il-kriterji li ġejjin: 
(a) ir-rispett tad-drittijiet ta’ l-art tal-
komunitajiet lokali u tal-popli indiġeni kif 
stipulat fid-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet tal-Popli Indiġeni u f’oqfsa 
internazzjonali relevanti oħra b’mod li:
- id-dritt li l-art tintuża huwa ċar u 
m’huwiex ikkontestat b’mod leġittimu 
mill-komunitajiet lokali bi drittijiet ċari;
- l-użu ta’ l-art għall-bijomassa għall-
produzzjoni ta’ l-enerġija ma jnaqqasx id-
drittijiet legali, id-drittijiet stabbiliti jew 
id-drittijiet tradizzjonali ta’ utenti oħra 
mingħajr il-kunsens tagħhom li jkun 
liberu, infurmat u li jingħata minn qabel, 
u
(b) proċeduri għall-konsultazzjoni u l-
komunikazzjoni mal-popolazzjonijiet 
lokali u ma’ gruppi ta’ interess permezz 
ta’ l-istituzzjonijiet tagħhom stess;
(c) konformità mal-liġi nazzjonali dwar is-
saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema kif 
ukoll dwar il-pagi minimi;
(d) konformità mal-konvenzjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet relevanti ta’ l-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol; 
(e) kuntratti ma’ bdiewa żgħar li jkunu 
raġonevoli, trasparenti u li jkun hemm 
konformità magħhom.  B’mod 
partikulari:
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- ħlasijiet miftiehma jsiru fiż-żmien 
opportun u li l-ispejjeż, il-miżati u t-taxxi 
kollha jkunu spjegati b’mod ċar u mfissra 
minn qabel;
- l-ipprezzar ta’ inputs, servizzi u prodotti 
jkun spjegat b’mod ċar;

- skemi għall-ħlas tad-dejn ikunu 
trasparenti għalkollox u joperaw b’rata 
ta’ interessi raġonevoli.

Or. en

Emenda 57
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri m’għandhomx 
jirrifjutaw li jikkunsidraw, għall-għanijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1, bijokarburanti 
u bijolikwidi oħra miksuba skond dan l-
Artikolu, għal raġunijiet oħra ta’ 
sostenibbiltà.

imħassar

Or. en

Emenda 58
Jana Bobošíková

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a (ġdid) 
Kriterji ta’ sostenibilità mil-lat tas-sigurtà 

ta’ l-ikel
Bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
m’għandhomx jitkabbru bħala prijorità 
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fuq art li suppost tintuża għall-
produzzjoni ta’ l-ikel.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

L-impatt ta’ din id-Direttiva għandu jitqies fid-dawl ta’ l-analiżi tan-NU u tal-Bank Dinji (li 
juru li r-raġuni ewlenija għal kriżi ta’ l-ikel hija l-ispiża għolja tal-manifattura tal-
bijokarburant) u ta’ l-oġġezzjonijiet imfissra mill-kumitat xjentifiku ta’ l-Aġenzija Ambjentali 
Ewropea fir-rigward tal-pjan tal-Kummissjoni (li l-għan tiegħu huwa li jkun żgurat li sa l-2020 
il-bijokarburanti jipprovdu 10% tal-karburanti kollha).

Emenda 59
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal bijokarburanti, fejn valur 
awtomatiċi għall-iffrankar ta’ l-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra għal 
mogħdija ta’ produzzjoni tal-
bijokarburanti hija stabbilita fil-Parti A 
jew B ta’ l-Anness VII, bl-użu ta’ dak il-
valur awtomatiku;

imħassar

Or. en

Emenda 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Għajnuniet pubbliċi biex jappoġġjaw 
dawn l-enerġiji, li jistgħu jinkludu l-użu 
ta’ fondi strutturali għar-riċerka u l-
iżvilupp ta’ teknoloġija enerġetika skond 
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id-dispożizzjonijiet tal-Pjan Strateġiku 
Ewropew għat-Teknoloġija Enerġetika.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ strumenti Komunitarji bħall-Fondi Strutturali għandu jsaħħaħ ir-riċerka, l-iżvilupp 
u l-kapaċità ta’ innovazzjoni f’dawn l-oqsma.

Emenda 61
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu k a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) l-impatt stmat ta’ l-investimenti fil-
produzzjoni ta’ l-enerġija rinnovablli fuq 
l-għanijiet ta’ żvilupp reġjonali.

Or.

Emenda 62
Jana Bobošíková

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
oriġini ta’ bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
kkunsmati fil-Komunità u l-impatti tal-
produzzjoni tagħhom fuq l-użu ta’ art fil-
Komunità u fil-pajjiżi terzi ewlenin ta’ 
provvista u jagħmlu skambju ta’ 
informazzjoni ma’ dawk il-pajjiżi terzi kif 
xieraq. Il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat 
fuq ir-rapporti ta’ l-Istati Membri, imressqa 
skond l-Artikolu 19(1) u dawk ta’ pajjiżi 

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-
oriġini ta’ bijokarburanti u bijolikwidi oħra 
kkunsmati fil-Komunità u l-impatti tal-
produzzjoni tagħhom fuq l-użu ta’ art fil-
Komunità u fil-pajjiżi terzi ewlenin ta’ 
provvista u jagħmlu skambju ta’ 
informazzjoni ma’ dawk il-pajjiżi terzi kif 
xieraq. Il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat 
fuq ir-rapporti ta’ l-Istati Membri, imressqa 
skond l-Artikolu 19(1) u dawk ta’ pajjiżi 
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terzi rilevanti, organizzazzjonijiet 
intergovernattivi, studji xjentifiċi u kull 
informazzjoni rilevanti oħra. Il-Komunità
għandha timmonitorja wkoll iċ-ċaqliq fil-
prezzijiet tal-prodotti essenzjali assoċjati 
ma’ l-użu tal-bijomassa għall-enerġija u 
kull effett pożittiv jew negattiv fuq is-
sigurtà ta’ l-ikel.

terzi rilevanti, organizzazzjonijiet 
intergovernattivi, studji xjentifiċi u kull 
informazzjoni rilevanti oħra. Il-
Kummissjoni għandha timmonitorja wkoll 
iċ-ċaqliq fil-prezzijiet tal-prodotti 
essenzjali assoċjati ma’ l-użu tal-bijomassa 
għall-enerġija u kull effett pożittiv jew 
negattiv fuq is-sigurtà ta’ l-ikel fil-pajjiżi 
terzi ewlenin ta’ provvista. Fl-istess ħin 
għandha tqis ir-rapporti tan-NU u tal-
Bank Dinji.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

L-analiżi attwali tan-NU u tal-Bank Dinji juru li r-raġuni ewlenija għal kriżi ta’ l-ikel hija l-
ispiża kbira tal-manifattura tal-bijokarburant. Il-Kummissjoni għandha tqis dawk l-istudji 
wkoll.

Emenda 63
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 5 – subparagrafu d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-impatt ta’ l-investimenti reġjonali u 
ta’ l-Istati Membri fil-produzzjoni ta’ l-
enerġija rinnovabbli, fuq l-iżvilupp u l-
impjieg reġjonali.

Or. en
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Emenda 64
Jill Evans

Proposta għal direttiva
Anness I – punt B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trajettorju indikattiv msemmi fl-
Artikolu 3(2) għandu jirrispetta l-ishma li 
ġejjin fir-rigward ta' enerġija minn sorsi 
rinnovabbli:

Il-miri interim minimi u obbligatorji 
msemmija fl-Artikolu 3(2) għandhom 
jirrispettaw l-ishma li ġejjin fir-rigward ta’ 
enerġija minn sorsi rinnovabbli:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li jintlaħqu l-miri globali tal-KE u ta’ l-Istati Membri għall-2020, jeħtieġ li 
jiġu adottati wkoll miri interim obbligatorji. It-trajettorja proposta skond dan l-Anness IB 
tibda minn punt baxx ħafna u tħalli l-akbar żieda ta’ enerġija rinnovabbli għall-ftit snin qabel 
l-2020. Jekk l-Istati Membri ma jimxux skond dawn l-indikazzjonijiet, ikun diffiċli ħafna li 
jilħqu l-mira tagħhom ta’ l-2020. Għaldaqstant din it-trajettorja għandha titqies bħala l-
minimu assolut li huwa meħtieġ.

Emenda 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Proposta għal direttiva
Anness VII C – punt C – paragrafu 16 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi 
oħra, il-prodotti sekondarji kollha, inkluż l-
elettriku li ma jaqax taħt l-ambitu ta’ 
paragrafu 14, għandhom ikunu kkunsidrati 
għall-fini ta’ dan il-kalkolu, bl-eċċezzjoni 
għar-residwu tal-wiċċ agrikolu, inklużi 
tiben, bagasse (fdal li jibqa’ mill-qasba 
taz-zokkor wara li tkun ingħasret), qxur, 
ġellewż kbir u qxur tal-ġewż. Prodotti 
sekondarji li għandhom kontenut ta’ 
enerġija negattiva għandhom ikunu 
kkunsidrati li għandhom kontenut ta’ 

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi 
oħra, il-prodotti sekondarji kollha, inkluż l-
elettriku li ma jaqax taħt l-ambitu ta’ 
paragrafu 14, għandhom ikunu kkunsidrati 
għall-fini ta’ dan il-kalkolu. Prodotti 
sekondarji li għandhom kontenut ta’ 
enerġija negattiva għandhom ikunu 
kkunsidrati li għandhom kontenut ta’ 
enerġija żero għall-fini tal-kalkolu. 
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enerġija żero għall-fini tal-kalkolu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Xi prodotti bħat-tiben għandhom ikunu ttrattati bħala sottoprodotti u mhux bħala residwi. 
F’ħafna Stati Membri t-tiben jintuża bħala għalf għall-bhejjem, għalhekk għandu jkun 
permess li jiddaħħal fil-kalkolu tal-bilanċ ta' emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra.
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