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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kunsill Ewropew dwar l-Enerġija enfasizza fi Frar 2011 li, "il-mira ta' 20% effiċjenza 
enerġetika sal-2020..., li attwalment qiegħda lura, trid tintlaħaq. Dan jeħtieġ azzjoni 
determinata biex jiġi sfruttat il-potenzjal konsiderevoli għal aktar iffrankar ta' enerġija minn 
bini, trasport u prodotti u proċessi".

Il-bini għandu jkun ċentrali għall-politika tal-effiċjenza enerġetika tal-UE għax kważi 40% 
tal-
konsum tal-enerġija finali (u 36% tal-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra) ġej minn djar, 
uffiċċji, ħwienet u bini ieħor. Barra minn hekk, il-bini jipprovdi t-tieni l-akbar potenzjal 
kosteffettiv mhux sfruttat għall-iffrankar tal-enerġija wara s-settur tal-enerġija.

Il-potenzjal tal-iffrankar tal-enerġija kosteffettiv fis-settur tal-bini (jiġifieri kemm bini 
residenzjali kif ukoll mhux residenzjali) huwa stmat għal 65 Mtoe1, li jikkorrispondi għal 
bżonn ta' investiment kumulattiv ta' madwar 587 biljun € għall-perjodu 2011-2020. Dan 
jissarraf fi bżonn ta' investiment ta' madwar 60 biljun € fis-sena biex jitwettaq dan il-potenzjal 
ta' tfaddil.

Ir-rapporteur għal opinjoni tagħkom jirrakkomanda għalhekk li l-Istati Membri u r-Reġjuni 
jiġu permessi l-flessibilità biex jiddeċiedu jekk iridux jikkonċentraw l-investimenti tagħhom 
għall-effiċjenza enerġetika fuq l-infrastrutturi pubbliċi u/jew fis-settur tad-djar.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gass 
b'effett ta' serra f'installazzjonijiet li 
jaqgħu taħt id-Direttiva 2003/87/KE;

(b) investiment biex jintlaħaq it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra 
minn attivitajiet li jaqgħu taħt l-anness 1 
tad-Direttiva 2003/87/KE;

Or. en

                                               
1 ara d-dokument ta' Kosultazzjoni tal-Kummissjoni "Financial support for Energy efficiency in buildings"; 
Eichhammer, W. et al.: Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and 
EEA Countries. 2009; Wesselink, B. et al.: Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving 
policies in Europe. Report to the European Climate Foundation, 2010
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Ġustifikazzjoni
Kliem iżjed ċar.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 2 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) akkomodazzjoni. (c) akkomodazzjoni barra biex jitħeġġu l-
effiċjenza enerġetika u l-użu tal-enerġija 
rinnovabbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 3(a) - (iii)

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt a - punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) appoġġ lill-użu tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli 
f'infrastrutturi pubbliċi;

(iii) is-sostenn tal-effiċjenza enerġetika u l-
użu tal-enerġija rinnovabbli f'infrastrutturi 
pubbliċi u fis-settur tad-djar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar flessibilità għall-prijoritajiet tal-investiment bżonnjuż għal dan il-punt.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt a - punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-iżvilupp ta' sistemi ta' distribuzzjoni 
b'livell ta' vultaġġ baxx ;

(iv) l-iżvilupp ta' sistemi ta' distribuzzjoni 
intelliġenti fuq livelli ta' vultaġġ baxxi u 
medji;

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt a - punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) il-promozzjoni ta' strateġiji ta' użu baxx 
ta' karbonju;

(v) il-promozzjoni ta' strateġiji ta' użu baxx 
ta' karbonju għat-tipi kollha ta' territorju, 
b'mod partikolari żoni urbani, inkluża l-
promozzjoni tal-mobilità urbana 
sostenibbli, it-trasport pubbliku nadif u l-
miżuri ta' adattament relevanti għall-
mitigazzjoni;

Or. en


