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11.1.2018 A8-0391/103 

Emenda  103 

Anneleen Van Bossuyt 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Effiċjenza fl-enerġija 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2012/27/UE 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 

komuni ta' miżuri li jippromwovu l-

effiċjenza fl-enerġija fl-Unjoni sabiex ikun 

żgurat li jintlaħqu l-miri ewlenin tal-Unjoni 

għall-effiċjenza fl-enerġija ta' 20 % għall-

2020 u l-miri vinkolanti ewlenin tagħha ta' 

30 % għall-2030 u sabiex titwitta t-triq 

għal iktar titjib fl-effiċjenza fl-enerġija lil 

hinn minn dawk id-dati. Hija tistabbilixxi 

regoli mfassla sabiex ineħħu l-ostakli fis-

suq tal-enerġija u sabiex jegħlbu n-

nuqqasijiet tas-swieq li jimpedixxu l-

effiċjenza fil-provvista u fl-użu tal-

enerġija, u tipprovdi sabiex ikunu stabbiliti 

miri nazzjonali indikattivi għall-effiċjenza 

fl-enerġija u l-kontributi għall-2020 u l-

2030.; 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 

komuni ta' miżuri li jippromwovu l-

effiċjenza fl-enerġija fl-Unjoni, 

jimplimentaw il-prinċipju "l-effiċjenza 

enerġetika tiġi l-ewwel" matul il-katini 

kollha tal-enerġija, inklużi l-ġenerazzjoni, 

it-trażmissjoni, id-distribuzzjoni u l-użu 

aħħari tal-enerġija, sabiex ikun żgurat li 

jintlaħqu l-miri ewlenin tal-Unjoni għall-

effiċjenza fl-enerġija ta' 20 % għall-2020 u 

l-miri indikattivi ewlenin tagħha ta' 30 % 

għall-2030 u sabiex titwitta t-triq għal iktar 

titjib fl-effiċjenza fl-enerġija lil hinn minn 

dawk id-dati. Hija tistabbilixxi regoli 

mfassla sabiex ineħħu l-ostakli fis-suq tal-

enerġija u sabiex jegħlbu n-nuqqasijiet tas-

swieq li jimpedixxu l-effiċjenza fil-

provvista u fl-użu tal-enerġija, u tipprovdi 

sabiex ikunu stabbiliti miri nazzjonali 

indikattivi għall-effiċjenza fl-enerġija u l-

kontributi għall-2020 u l-2030.; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Emenda  104 

Anneleen Van Bossuyt 
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Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Effiċjenza fl-enerġija 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2012/27/UE 

Artikolu 3 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Kull Stat Membru għandu 

jistabbilixxi l-kontribuzzjonijiet indikattivi 

nazzjonali tal-effiċjenza fl-enerġija lejn il-

mira tal-Unjoni għall-2030 imsemmija fil-

paragrafu 1 tal-Artikolu 1 f'konformità 

mal-Artikoli [4] u [6] tar-Regolament 

(UE) XX/20XX [il-Governanza tal-Unjoni 

tal-Enerġija]. Meta jistabbilixxu dawk il-

kontribuzzjonijiet, l-Istati Membri 

għandhom jikkunsidraw li l-konsum tal-

enerġija tal-Unjoni għall-2030 ma jridx 

ikun aktar minn 1 321 Mtoe ta' enerġija 

primarja u mhux aktar minn 987 Mtoe ta' 

enerġija finali. L-Istati Membri għandhom 

jinnotifikaw dwar dawk il-

kontribuzzjonijiet lill-Kummissjoni bħala 

parti mill-pjanijiet nazzjonali integrati 

dwar l-enerġija u l-klima f'konformita mal-

proċedura skont l-Artikoli [3] u [7] sa [11] 

tar-Regolament (UE) XX/20XX [il-

Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija].; 

4. Kull Stat Membru għandu 

jistabbilixxi l-kontribuzzjonijiet indikattivi 

nazzjonali tal-effiċjenza fl-enerġija lejn il-

mira tal-Unjoni għall-2030 imsemmija fil-

paragrafu 1 tal-Artikolu 1 f'konformità 

mal-Artikoli [4] u [6] tar-Regolament 

(UE) XX/20XX [il-Governanza tal-Unjoni 

tal-Enerġija]. Il-kontribuzzjonijiet 

għandhom iqisu l-istadji kollha tas-

sistema tal-enerġija, inklużi l-

ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, id-

distribuzzjoni u l-użu aħħari, u jistgħu 

jkunu akkumpanjati minn miżuri ta' 

politika speċifiċi. Meta jistabbilixxu u 

jirrevedu l-livell ta' dawk il-

kontribuzzjonijiet, l-Istati Membri 

għandhom jikkunsidraw li l-konsum tal-

enerġija tal-Unjoni għall-2030 ma jridx 

ikun aktar minn 1 321 Mtoe ta' enerġija 

primarja jew mhux aktar minn 987 Mtoe ta' 

enerġija finali bħala bażi ta' riferiment. 

Jekk l-iżvilupp ekonomiku jew l-

aġġustament strutturali (skont l-indiċi tal-

produzzjoni industrijali bbażat fuq id-data 

tal-Eurostat), l-użu ta' sorsi tal-enerġija 

rinnovabbli, jew it-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta' CO2 jvarja b'mod 

sostanzjali mit-tbassir u l-assunzjonijiet 

użati meta ġew stabbiliti l-miri tal-Unjoni 

u l-kontribuzzjonijiet nazzjonali lejhom, 
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il-valuri bażi u l-kontribuzzjonijiet 

għandhom jiġu aġġustati. Il-kalkolu mill-

ġdid tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali 

għandu jkun effettwat matul l-

aġġornament tal-pjanijiet nazzjonali 

integrati dwar l-enerġija u l-klima 

msemmija fl-Artikolu [3] u [13] tar-

Regolament (UE) XX/20XX [il-

Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija]. 

Kwalunkwe kalkolu mill-ġdid tal-mira tal-

Unjoni għandu jsir sena wara s-

sottomissjoni tal-aġġornament ta' pjanijiet 

nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-

klima u, jekk ikun meħtieġ, għandu jiġi 

adottat permezz tal-proċedura leġiżlattiva 

ordinarja. Fejn Stat Membru ma jkunx 

ibbaża l-kontribuzzjoni tiegħu fuq l-

intensità tal-enerġija, jista' jiddikjara li 

fil-pjan nazzjonali integrat tiegħu dwar l-

enerġija u l-klima msemmi fl-Artikolu [3] 

tar-Regolament [UE] XX/20XX [il-

Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija] il-

livell mistenni tiegħu ta' produzzjoni 

industrijali fl-2030, u sussegwentement 

jeskludi mill-kontribuzzjoni tiegħu għall-

2030 kwalunkwe konsum tal-enerġija li 

jirriżulta minn eċċess ta' produzzjoni 

industrijali. Kull esklużjoni bħal din 

għandha tkun ibbażata fuq l-indiċi tal-

produzzjoni industrijali tal-Eurostat. L-

Istati Membri għandhom jinnotifikaw dwar 

dawk il-kontribuzzjonijiet u kwalunkwe 

aġġustament li jsirilhom lill-Kummissjoni 

bħala parti mill-pjanijiet nazzjonali 

integrati dwar l-enerġija u l-klima 

f'konformita mal-proċedura skont l-

Artikoli [3] u [7] sa [11] tar-Regolament 

(UE) XX/20XX [il-Governanza tal-Unjoni 

tal-Enerġija].; 

Or. en 
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Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Effiċjenza fl-enerġija 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2012/27/UE 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) iffrankar ġdid kull sena mill-

1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2030 

ta' 1.5 % tal-bejgħ annwali tal-enerġija lill-

klijenti aħħarin skont il-volum, fuq medja 

tal-aktar perjodu ta' tliet snin riċenti qabel 

l-1 ta' Jannar 2019. 

(b) iffrankar ġdid kull sena mill-

1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2030 

ta' mill-inqas 1,5 % tal-bejgħ annwali tal-

enerġija lill-klijenti aħħarin skont il-volum, 

fuq medja tal-aktar perjodu ta' tliet snin 

riċenti qabel l-1 ta' Jannar 2019. 

Or. en 
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Emenda  106 
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Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Effiċjenza fl-enerġija 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2012/27/UE 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-finijiet tal-punt (b), u mingħajr 

preġudizzju għall-paragrafi 2 u 3, l-Istati 

Membri jistgħu jgħoddu biss dak l-

iffrankar tal-enerġija li jirriżulta minn 

miżuri ġodda ta' politika introdotti wara l-

31 ta' Diċembru 2020 jew miżuri ta' 

politika introdotti matul il-perjodu mill-

1 ta' Jannar 2014 sal-

31 ta' Diċembru 2020 sakemm jista' 

jintwera li dawk il-miżuri jirriżultaw 

f'azzjonijiet individwali li jittieħdu wara l-

31 ta' Diċembru 2020 u jagħtu l-iffrankar. 

Iffrankar rikjest għall-perjodu msemmi 

fil-punt (b) għandu jkun kumulattiv u 

addizzjonali għall-iffrankar meħtieġ 

għall-perjodu msemmi fil-punt (a). Għal 

dak il-għan, u mingħajr preġudizzju għall-

paragrafi 2 u 3, l-Istati Membri jistgħu 

jgħoddu l-iffrankar tal-enerġija li jirriżulta 

minn miżuri ta' politika introdotti wara l-

31 ta' Diċembru 2020 jew miżuri 

preċedenti ta' politika, sakemm jista' 

jintwera li dawk il-miżuri jirriżultaw 

f'azzjonijiet individwali ġodda li jittieħdu 

wara l-31 ta' Diċembru 2020 u jagħtu l-

iffrankar. L-Istati Membri jistgħu wkoll 

jgħoddu l-iffrankar mill-azzjonijiet 

individwali li jsiru matul il-perjodu mill-

1 ta' Jannar 2014 sal-

31 ta' Diċembru 2020 sakemm dawn 

ikomplu jirriżultaw f'iffrankar tal-

enerġija verifikabbli wara l-2020. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Emenda  107 

Anneleen Van Bossuyt 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Effiċjenza fl-enerġija 

COM(2016)0761– C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2012/27/UE 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) jgħodd l-iffrankar tal-enerġija li 

jirriżulta minn azzjonijiet individwali li 

għadhom kemm ġew implimentati mill-

31 ta' Diċembru 2008 li jkun għad għandu 

impatt fl-2020 u li jista' jitkejjel u jiġi 

vverifikat, mal-ammont ta' ffrankar tal-

enerġija msemmi fil-paragrafu 1; kif ukoll 

(d) Ma taffettwax il-verżjoni Maltija. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Emenda  108 

Anneleen Van Bossuyt 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Effiċjenza fl-enerġija 

COM(2016)0761– C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2012/27/UE 

Artikolu 7 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. L-Istati Membri għandhom jiksbu l-

ammont meħtieġ ta' ffrankar skont il-

paragrafu 1 billi jistabbilixxu skema tal-

obbligi tal-effiċjenza fl-enerġija msemmija 

fl-Artikolu 7a jew billi jadottaw miżuri 

alternattivi msemmija fl-Artikolu 7b. L-

Istati Membri jistgħu jikkombinaw skema 

tal-obbligi tal-effiċjenza fl-enerġija ma' 
miżuri ta' politika alternattivi. 

6. L-Istati Membri għandhom jiksbu l-

ammont meħtieġ ta' ffrankar skont il-

paragrafu 1 billi jistabbilixxu skema tal-

obbligi tal-effiċjenza fl-enerġija msemmija 

fl-Artikolu 7a jew billi jadottaw miżuri 

alternattivi msemmija fl-Artikolu 7b, 

filwaqt li jieħdu miżuri biex 

jimminimizzaw l-impatt tal-ispejjeż diretti 

u indiretti ta' tali skemi dwar il-

kompetittività tal-partijiet obbligati esposti 

għall-kompetizzjoni internazzjonali. 

Or. en 
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Emenda  109 
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f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Effiċjenza fl-enerġija 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Anness I – punt 1 – punt b 

Direttiva 2012/27/UE 

Anness V – punt 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-iffrankar li jirriżulta mill-

implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 

obbligatorja tal-Unjoni huwa kkunsidrat 

bħala ffrankar li kien se jsir fi kwalunkwe 

każ mingħajr l-attività tal-partijiet 

obbligati, tal-partijiet parteċipanti jew tal-

partijiet fdati u/jew tal-awtoritajiet tal-

implimentazzjoni, u b'hekk ma jistax 

jintalab taħt il-paragrafu 1 tal-Artikolu 7, 

ħlief għall-iffrankar relatat mar-

rinnovazzjoni ta' bini eżistenti diment li 

jiġi żgurat il-kriterju tal-materjalità 

msemmi fil-parti 3(h); 

imħassar 

Or. en 

 


