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Emenda  116 

Markus Pieper 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 għall-promozzjoni tal-

effiċjenza fl-enerġija fi ħdan l-Unjoni 

sabiex jiġi żgurat li l-miri ewlenin tal-UE 

ta' 20 % għall-2020 u l-miri ewlenin tagħha 

ta' 30 % għall-2030 dwar l-effiċjenza fl-

enerġija jintlaħqu u jwittu t-triq għal aktar 

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 tal-"effiċjenza 

enerġetika tiġi l-ewwel" mal-katina 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 vinkolanti ewlenin tagħha ta' 35 % 

għall-2030 u sabiex titwitta t-triq għal iktar 

titjib fl-effiċjenza fl-enerġija lil hinn mill-

2030, bi qbil mal-miri fit-tul tal-Unjoni 

dwar l-enerġija u l-klima għall-2050 u l-

Ftehim ta' Pariġi. 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 

għall-2020 u l-2030; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/117 

Emenda  117 

Markus Pieper 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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 1a (ġdid) 

Direttiva 2012/27/UE 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Fl-Artikolu 2, jiddaħħal il-punt li 

ġej: 

 "(9a) "bini ta' awtorità pubblika" 

tfisser, għall-finijiet tal-Artikolu 5, bini li 

s-sid u l-okkupant tiegħu jkunu l-gvern 

ċentrali jew kwalunkwe awtorità pubblika 

oħra, fil-livell nazzjonali, reġjonali jew 

lokali;" 

Or. en 



 

AM\1143309MT.docx  PE614.328v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

10.1.2018 A8-0391/118 

Emenda  118 

Markus Pieper 

f'isem il-Grupp PPE 

 

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-miri indikattivi nazzjonali 

tal-effiċjenza fl-enerġija li b'mod 

kumulattiv għandhom jirriflettu l-mira 
tal-Unjoni għall-2030 imsemmija fil-

paragrafu 1 tal-Artikolu 1 u f'konformità 

mal-Artikoli [4] u [6] tar-Regolament (UE) 

XX/20XX [il-Governanza tal-Unjoni tal-

Enerġija]. Meta jistabbilixxu l-livell ta' 

dawk il-miri, l-Istati Membri għandhom 

jikkunsidraw li l-konsum tal-enerġija tal-

Unjoni għall-2030 ma jridx ikun aktar 

minn 1 220 Mtoe ta' enerġija primarja u 

mhux aktar minn 893 Mtoe ta' enerġija 

finali. 

 Sabiex – flimkien mal-objettivi prinċipali 

ta' din id-direttiva kif deskritti fl-

Artikolu 1 – ikun hemm aktar tkabbir 

ekonomiku u industrijali, għandu jkun 

applikabbli l-mekkaniżmu ta' 

aġġustament li ġej: 

 Jekk id-data tal-Eurostat għall-Valur 
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Miżjud Industrijali fl-2030 tvarja b'aktar 

minn 10 % mill-valur ta' 2 163,81 

(f'biljuni ta' euro – prezzijiet tal-2013), il-

mira għall-konsum finali tal-enerġija 

msemmija fis-subparagrafu preċedenti 

għandha tiġi aġġustata awtomatikament 

wara l-varjazzjoni tal-valur miżjud 

industrijali tal-Unjoni kif imkejjel mill-

Eurostat (f'biljuni ta' euro – prezzijiet tal-

2013) fl-2030, skont il-formula li ġejja: 

 Il-mira tal-konsum finali tal-enerġija tal-

Unjoni għall-2030 = XXX Mtoe 

+ 244 Mtoe* (Valur miżjud 

industrijali)/XXX 

 Mill-2020 u kull sentejn minn hemm 'il 

quddiem, il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta rapport lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill bi stima riveduta 

tad-differenza potenzjali bejn il-valur 

miżjud industrijali preżunt għall-2030 kif 

użat fil-PRIMES u ċ-ċifra riveduta 

mistennija, abbażi taċ-ċifri reali aġġornati 

u miġbura mill-Eurostat u għandha 

tinkludi stimi riveduti tal-limiti Mtoe totali 

għall-konsum tal-enerġija finali u 

primarju fl-2030. 

 Sabiex tingħata biżżejjed flessibbiltà lill-

Istati Membri biex jilħqu l-miri nazzjonali 

indikattivi tagħhom fl-effiċjenza 

enerġetika u fl-istess ħin jippermettu l-

ekonomija tagħhom tiżviluppa u jżidu l-

produzzjoni u l-attività industrijali, huma 

għandhom jitħallew jistabbilixxu l-miri 

tagħhom abbażi tal-intensità tal-enerġija 

li hija l-proporzjon bejn il-konsum tal-

enerġija u l-prodott domestiku gross 

(PDG). 

 Il-miri nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika 

għandhom iqisu l-istadji kollha tal-katina 

tal-enerġija, li jinkludu l-ġenerazzjoni, it-

trażmissjoni, id-distribuzzjoni u l-użu 

aħħari. 

 Jekk Stat Membru jkun qiegħed fit-triq it-

tajba biex jaqbeż il-mira nazzjonali għall-

enerġija rinnovabbli tiegħu għall-2030 bi 
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3 % jew aktar, huwa għandu jikkunsidra 

jaġġusta l-mira tal-effiċjenza enerġetika 

nazzjonali tiegħu kif xieraq; l-

aġġustament nazzjonali għandu jsir matul 

l-aġġornament tal-Pjanijiet Nazzjonali 

dwar l-Enerġija u l-Klima previsti fir-

Regolament (UE)/20XX [Governanza tal-

Unjoni tal-Enerġija]. 

 L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 

lill-Kummissjoni b'dawk il-miri 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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Emenda  119 

Markus Pieper 
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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 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 7 Artikolu 7 

Obbligu tal-iffrankar tal-enerġija Obbligu tal-iffrankar tal-enerġija 

1. L-Istati Membri għandhom jiksbu 

ffrankar tal-enerġija kumulattiv fl-użu 

finali tal-anqas ekwivalenti għal: 

1. L-Istati Membri għandhom jiksbu 

ffrankar tal-enerġija kumulattiv fl-użu 

finali tal-anqas ekwivalenti għal: 

(a) iffrankar ġdid kull sena mill-

1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020 

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 2013; 

(a) iffrankar ġdid kull sena mill-

1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020 

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 2013; 

(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' erba' snin 

riċenti qabel l-1 ta' Jannar 2019. 

L-Istati Membri għandhom ikomplu jiksbu 

ffrankar annwali ġdid ta' 1.5 % għal perjodi 

ta' għaxar snin wara l-2030, sakemm l-

analiżijiet mill-Kummissjoni sal-2027 u 

kull 10 snin warajhom jikkonkludu li dan 

mhux meħtieġ biex jintlaħqu l-miri fit-tul 

tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-klima għall-

2050. 

L-Istati Membri għandhom ikomplu jiksbu 

ffrankar annwali ġdid ta' 1.5 % għal perjodi 

ta' għaxar snin wara l-2030, sakemm l-

analiżijiet mill-Kummissjoni sal-2027 u 

kull 10 snin warajhom jikkonkludu li dan 

mhux meħtieġ biex jintlaħqu l-miri fit-tul 

tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-klima għall-

2050. 

Għall-finijiet tal-punt (b), u mingħajr L-iffrankar meħtieġ għall-perjodu 
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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. 

msemmi fil-punt (b) għandu jkun 

kumulattiv u addizzjonali għall-iffrankar 

meħtieġ għall-perjodu msemmi fil-

punt (a), u l-istess għal kwalunkwe 

perjodu ulterjuri wara l-2030. 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 ġodda ta' politika introdotti 

wara l-31 ta' Diċembru 2020 jew qabel 

sakemm jista' jintwera li dawk il-miżuri 

jirriżultaw f'azzjonijiet individwali ġodda li 

jittieħdu wara l-31 ta' Diċembru 2020 u 

jiġġeneraw 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. 

Il-bejgħ tal-enerġija, skont il-volum, użata 

fit-trasport jista' jiġi parzjalment jew 

kompletament eskluż minn dawn il-kalkoli. 

Għall-finijiet tal-perjodu msemmi fil-

punt (a) biss, il-bejgħ tal-enerġija, skont il-

volum, użata fit-trasport jista' jiġi 

parzjalment jew kompletament eskluż 

minn dawn il-kalkoli. 

 Il-bejgħ tal-enerġija użata fit-trasport 

ħlief għall-fjuwil użat fl-avjazzjoni 

internazzjonali u t-trasport marittimu, it-

trasport bil-ferrovija, il-fjuwils għat-

trasport urban u suburban bix-xarabanks 

u bil-kowċis u l-fjuwils tat-trasport 

"alternattivi" [kif definiti fid-

Direttiva 2014/92/UE] għandhom ikunu 

inklużi bis-sħiħ fil-kalkoli għall-perjodu 

msemmi fil-punt (b). 

L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif 

il-kwantità kkalkulata tal-iffrankar il-ġdid 

għandha titqassam f'fażijiet fuq kull 

perjodu msemmija fil-punt (a) u (b) 

sakemm l-iffrankar kumulattiv totali 

meħtieġ ikun intleħaq sal-aħħar ta' kull 

perjodu.  

L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif 

il-kwantità kkalkulata tal-iffrankar il-ġdid 

għandha titqassam f'fażijiet fuq kull 

perjodu msemmija fil-punt (a) u (b) 

sakemm l-iffrankar kumulattiv totali 

meħtieġ ikun intleħaq sal-aħħar ta' kull 

perjodu.  

2. Soġġett għall-paragrafu 3, kull Stat 

Membru jista': 

2. Soġġett għall-paragrafu 3, kull Stat 

Membru jista': 

(a) jwettaq il-kalkolu metieġ fil-

punt (a) tal-paragrafu 1 billi juża valuri ta' 

(a) jwettaq il-kalkolu metieġ fil-

punt (a) tal-paragrafu 1 billi juża valuri ta' 
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1 % fl-2014 u fl-2015; 1.25 % fl-2016 u fl-

2017; u 1.5 % fl-2018, fl-2019 u fl-2020; 

1 % fl-2014 u fl-2015; 1.25 % fl-2016 u fl-

2017; u 1.5 % fl-2018, fl-2019 u fl-2020; 

(b) jeskludi mill-kalkolu parti mill-

bejgħ jew il-bejgħ kollu, skont il-volum, 

tal-enerġija użata f'attivitajiet industrijali 

elenkati fl-Anness I għad-

Direttiva 2003/87/KE; 

(b) jeskludi mill-kalkolu parti mill-

bejgħ jew il-bejgħ kollu, skont il-volum, 

tal-enerġija użata f'attivitajiet industrijali 

elenkati fl-Anness I għad-

Direttiva 2003/87/KE; 

(c) jippermetti li l-iffrankar tal-enerġija 

miksub fis-setturi tat-trasformazzjoni, id-

distribuzzjoni u t-trasmissjoni tal-enerġija, 

inkluża infrastruttura effiċjenti ta' tisħin u 

tkessiħ distrettwali, b'riżultat tal-

implimentazzjoni tar-rekwiżiti stabbiliti fl-

Artikolu 14(4), il-punt (b) tal-

Artikolu 14(5) u l-Artikolu 15(1) sa (6) u 

(9) li għandhom jingħaddu mal-ammont ta' 

ffrankar tal-enerġija meħtieġ skont il-

paragrafu 1; 

(c) jippermetti li l-iffrankar tal-enerġija 

miksub fis-setturi tat-trasformazzjoni, id-

distribuzzjoni u t-trażmissjoni tal-enerġija, 

inkluża infrastruttura effiċjenti ta' tisħin u 

tkessiħ distrettwali, b'riżultat tal-

implimentazzjoni tar-rekwiżiti stabbiliti fl-

Artikolu 14(4), il-punt (b) tal-

Artikolu 14(5) u l-Artikolu 15(1) sa (6) u 

(9) li għandhom jingħaddu mal-ammont ta' 

ffrankar tal-enerġija meħtieġ skont il-punti 

(a) u (b) tal-paragrafu 1; 

(d) jgħodd l-iffrankar tal-enerġija li 

jirriżulta minn azzjonijiet individwali li 

għadhom kemm ġew implimentati mill-

31 ta' Diċembru 2008 u li jkun għad 

għandhom impatt fl-2020 u lil hinn u li 

jista' jitkejjel u jiġi vverifikat, mal-ammont 

tal-iffrankar tal-enerġija msemmi fil-

paragrafu 1; kif ukoll 

(d) jgħodd l-iffrankar tal-enerġija li 

jirriżulta minn azzjonijiet individwali li 

għadhom kemm ġew implimentati mill-

31 ta' Diċembru 2008 u li jkun għad 

għandhom impatt fl-2020 u lil hinn u li 

jista' jitkejjel u jiġi vverifikat, mal-ammont 

tal-iffrankar tal-enerġija msemmi fil-

punt (a) tal-paragrafu 1; kif ukoll 

(e) jeskludi mill-kalkolu tar-rekwiżit 

tal-iffrankar tal-enerġija msemmi fil-

paragrafu 1 l-ammont verifikabbli tal-

enerġija ġġenerata fuq jew fil-bini għal 

użu proprju b'riżultat ta' miżuri ta' 

politika li jippromwocu tal-installazzjoni 

ta' teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli.  

 

 (ea) jeskludi mill-kalkolu, parzjalment 

jew għalkollox, il-bejgħ tal-enerġija użata 

fit-trasport. 

3. L-għażliet kollha magħżula skont 

il-paragrafu 2 meħuda flimkien iridu 

jammontaw għal mhux aktar minn 25 % 

tal-ammont ta' ffrankar tal-enerġija 

msemmi fil-paragrafu 1. L-Istati Membri 

għandhom japplikaw u jikkalkulaw l-effett 

tal-għażliet magħżula għall-perijodi 

msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 

separatament: 

3. L-għażliet kollha magħżula skont 

il-paragrafu 2 meħuda flimkien iridu 

jammontaw għal mhux aktar minn 25 % 

tal-ammont ta' ffrankar tal-enerġija għall-

perjodu msemmi fil-punt (a) tal-

paragrafu 1, u għal mhux aktar minn 

30 % għall-perjodu msemmi fil-punt (b) 

tal-paragrafu 1. L-Istati Membri 

għandhom japplikaw u jikkalkulaw l-effett 
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tal-għażliet magħżula għall-perijodi 

msemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 

separatament: 

(a) għall-kalkolu tal-ammont ta' 

ffrankar tal-enerġija meħtieġ għall-perjodu 

msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 l-Istati 

Membri jistgħu jagħmlu użu mill-punti (a), 

(b), (c), u (d) tal-paragrafu 2; 

(a) għall-kalkolu tal-ammont ta' 

ffrankar tal-enerġija meħtieġ għall-perjodu 

msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 l-Istati 

Membri jistgħu jagħmlu użu mill-punti (a), 

(b), (c), u (d) tal-paragrafu 2; 

(b) għall-kalkolu tal-ammont ta' 

ffrankar tal-enerġija meħtieġ għall-perjodu 

msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1 l-Istati 

Membri jistgħu jagħmlu użu mill-punti (b), 

(c), (d) u (e) tal-paragrafu 2, sakemm l-

azzjonijiet individwali fis-sens tal-punt (d) 

ikomplu jkollhom impatt verifikabbli u li 

jista' jitkejjel wara l-

31 ta' Diċembru 2020. 

(b) għall-kalkolu tal-ammont ta' 

ffrankar ta' enerġija meħtieġ għall-perjodu 

msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1 l-Istati 

Membri jistgħu jagħmlu użu biss mill-punti 

(b), (c), (d) u (e) tal-paragrafu 2. 

4. L-iffrankar tal-enerġija miksub 

wara l-31 ta' Diċembru 2020 ma jistax 

jgħodd lejn l-ammont ta' ffrankar 

kumulattiv meħtieġ għall-perjodu mill-

1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020.  

4. L-iffrankar tal-enerġija miksub 

wara l-31 ta' Diċembru 2020 ma jistax 

jgħodd lejn l-ammont ta' ffrankar 

kumulattiv meħtieġ għall-perjodu mill-

1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020.  

 4a. L-Istati Membri li jaqbżu l-

ammont tal-iffrankar tal-enerġija meħtieġ 

bejn l-1 ta' Jannar 2014 u l-

31 ta' Diċembru 2020 jistgħu jgħoddu 

kwalunkwe ffrankar eċċessiv mal-ammont 

tal-iffrankar tal-enerġija meħtieġ għall-

perjodu sal-31 ta' Diċembru 2030. 

5. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-iffrankar li jirriżulta minn 

miżuri ta' politika msemmija fl-Artikoli 7a 

u 7b u l-Artikolu 20(6) jiġi kkalkulat skont 

l-Anness V.  

5. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-iffrankar li jirriżulta minn 

miżuri ta' politika msemmija fl-Artikoli 7a 

u 7b u l-Artikolu 20(6) jiġi kkalkulat skont 

l-Anness V.  

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 kwalunkwe impatt 

negattiv tal-ispejjeż diretti u indiretti ta' 

tali skemi fuq il-kompetittività tal-Unjoni 

u b'mod partikolari tal-impriżi esposti 
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għall-kompetizzjoni internazzjonali. L-

Istati Membri jistgħu jikkombinaw skema 

tal-obbligi tal-effiċjenza fl-enerġija ma' 

miżuri ta' politika alternattivi. 

7. L-Istati Membri għandhom juru li 

meta jkun hemm trikkib fl-impatt ta' miżuri 

ta' politika jew azzjonijiet individwali, ma 

jsirx għadd doppju ta' ffrankar tal-

enerġija."; 

7. L-Istati Membri għandhom juru li 

meta jkun hemm trikkib fl-impatt ta' miżuri 

ta' politika jew azzjonijiet individwali, ma 

jsirx għadd doppju ta' ffrankar tal-

enerġija."; 

Or. en 

 

 


