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L-Ewropa tista' tnaqqas l-użu tal-enerġija primarja tagħha b'20 % fl-2020 billi tapplika, 
sempliċiment, miżuri kosteffikaċi għall-iffrankar tal-enerġija. Dan jagħmel l-ekonomija tal-
UE aktar kompetittiva filwaqt li joħloq impjiegi u opportunitajiet ġodda ta' negozju. L-
effiċjenza enerġetika tkun tfisser ukoll użu aħjar tar-riżorsi tal-enerġija u dipendenza mnaqqsa 
fuq l-importazzjoni. Tfisser inqas CO2 u emissjonijiet oħra li jagħmlu l-ħsara, impatt iżgħar 
fuq l-ekosistema u titjib fil-kwalità tal-ħajja għaċ-ċittadini Minbarra dan, il-ksib tal-għan tal-
iffrankar tal-enerġija b'20 % għandu jgħin ukoll biex titwettaq il-viżjoni tal-UE għall-2050 
hekk kif deskritta fil-Pjan Direzzjonali lejn Livell Baxx tal-Karbonju għall-20501. 

1. INTRODUZZJONI U L-KUNTEST POLITIKU 

Il-mexxejja tal-UE impenjaw rwieħhom li jilħqu l-għan tal-iffrankar tal-enerġija primarja 
b'20 % fl-2020 bi tqabbil ma' kundizzjoni bażi2. Dan ifisser frankar ta’ 368 miljun tunnellata 
ta' ekwivalenti f'żejt (Mtoe) ta' enerġija primarja (id-differenza bejn il-konsum gross intern 
(inland) u l-użi li mhumiex għall-enerġija) sal-2020 imqabbel mal-konsum previst f’dik is-
sena, jiġifieri 1842 Mtoe.  
Il-Pjan ta' Azzjoni għall-Effiċjenza Enerġetika (EEAP) tal-20063 kien pass importanti biex 
jintlaħaq l-għan ta' 20 % iżda dan ma kienx qed jimmira li jwettaq il-potenzjal ekonomiku 
sħiħ. Minkejja l-progress li sar fl-implimentazzjoni tiegħu, jeħtieġ impuls ġdid sabiex 
jintensifika t-twettiq tal-potenzjal li baqa'. Għal dan il-għan kien adottat Pjan għall-Effiċjenza 
Enerġetika ġdid (EEP) 

4 fl-2011. 

Uħud mill-miżuri deskritti fl-EEP iridu jkunu implimentati permezz ta' proposta jew 
proposti leġiżlattivi ġodda. Dawn jinkludu l-istabbiliment ta' għanijiet politiċi ċari; l-
iżvilupp ta' swieq tas-servizzi tal-enerġija; iż-żieda tar-rwol tas-settur pubbliku; it-titjib tas-
sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar il-konsum tagħhom tal-enerġija; u ż-żieda fl-
effiċjenza fil-provvista tal-enerġija. Dawn il-miżuri huma relatati mill-qrib mal-ambitu taż-
żewġ strumenti legali eżistenti: id-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Enerġija (ESD) u d-Direttiva 
dwar il-Koġenerazzjoni (Direttiva CHP)5 Madankollu, l-evalwazzjoni intermedja tad-Direttivi 
turi li, kif qiegħdin bħalissa, dawn mhux se jkunu biżżejjed biex jintlaħaq l-għan tal-politika u 
għalhekk hija meħtieġa r-reviżjoni tagħhom. L-iskop ta' din il-valutazzjoni tal-impatt (VI) 
huwa dak li tipprovdi kontribut analatiku għat-tħejjija tar-reviżjoni tad-Direttivi.  

2. X'INHIJA L-PROBLEMA? 
L-għan tal-politika tal-UE ta' frankar tal-enerġija b'20 % mhux se jintlaħaq bil-politiki 
preżenti – u għaldaqstant il-benefiċċji relatati mhux se jitwettqu. F'kull settur għad baqa' 
potenzjal ekonomiku (mit-trasformazzjoni tal-enerġija sal-użu tal-enerġija) iżda għad hemm 
sfidi importanti bħal impenn politiku insuffiċjenti u swieq mhux żviluppati għat-titjib fl-
effiċjenza enerġetika, ftit sensibilizzazzjoni dwar il-possibiltajiet u inċentivi insuffiċjenti biex 
ikun hemm titjib fl-effiċjenza enerġetika kemm fuq in-naħa tad-domanda kemm tal-provvista.  

3. L-UE GĦANDHA RWOL IMPORTANTI 

Id-dritt tal-UE għall-azzjoni fir-rigward tal-effiċjenza enerġetika u l-iffrankar enerġetiku huwa 
mogħti fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, Artikolu 194(1). Għalkemm 

                                                 
1 COM(2011) 112 
2 7224/1/07, REV 1, il-kundizzjoni bażi hija PRIMES 2007 
3 COM(2006) 545 
4 COM(2011) 109 
5 2006/32/KE u 2004/8/KE rispettivament 
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ħafna mir-responsabbiltà taqa' taħt l-Istati Membri, id-dritt tal-UE għall-azzjoni kien stabbilit 
minħabba l-importanza tal-effiċjenza u l-iffrankar tal-enerġija biex ikunu jistgħu jitwettqu l-
għanijiet tal-UE dwar it-tibdil fil-klima, is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, il-kompetittività u 
l-protezzjoni tal-ambjent. Dawn l-għanijiet jeħtieġu azzjoni koordinata u politika koerenti 
dwar l-effiċjenza u l-iffrankar fl-enerġija.  

4. GĦANIJIET PRINĊIPALI TAL-POLITIKA  
L-għan ġenerali tal-politika tal-UE fir-rigward tal-effiċjenza enerġetika huwa dak li jkun 
hemm frankar ta' 20 % tal-konsum tal-enerġija primarja tal-UE, meta mqabbel mal-
projezzjonijiet għall-2020. Minħabba li l-progress li qed isir lejn dan il-għan mhuwiex wieħed 
sodisfaċenti, l-għan prinċipali ta' din il-VI huwa dak li tikkontribwixxi biex tingħeleb id-
diskrepanza billi jkunu esplorati miżuri fis-setturi kollha li baqgħalhom potenzjal 
ekonomiku. 

5. APPROĊĊ ANALITIKU  
Sabiex tkun stabbilita l-kundizzjoni bażi għall kull qasam tal-politika kien użat il-mudell ta' 
ekwilibriju ġenerali PRIMES. Sabiex ikun analizzat l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali 
ddettaljat tal-alternattivi politiċi kkunsidrati, intuża l-mudell E3ME. Intużaw studji differenti 
li servew bħala sorsi għall-input tad-dejta u s-suppożizzjonijiet użati għall-immudellar tal-
alternattivi individwali ta' effiċjenza enerġetika. 

F'każijiet fejn l-immudellar ma kienx possibbli, intużaw valutazzjonijiet minn isfel 'il fuq u 
studji individwali sabiex ikun stabbilit l-impatt possibbli tal-alternattivi.  

Is-selezzjoni tal-aħjar alternattivi kienet ibbażata fuq il-progress li sar permezz tal-politiki 
eżistenti u fuq l-evalwazzjoni tal-ostakli li għad baqa', tal-valur miżjud tal-UE, tal-impatt 
possibbli, tal-effikaċja, tal-effiċjenza u tal-koerenza. 

6. ALTERNATTIVI ANALIZZATI 
F'din l-analiżi ġew ikkunsidrati tliet livelli ta' alternattivi ta' politika. L-ewwel livell huwa 
marbut mal-bżonn ta' miri nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika u għall-forma li dawn jieħdu. 
It-tieni livell ta' analiżi huwa marbut man-natura u l-impatt tal-miżuri individwali ta' politika. 
Fl-aħħar nett, fit-tielet livell, ġew studjati l-approċċi leġiżlattivi alternattivi.  

Alternattivi ta' politika tal-ewwel livell 
A: Miri nazzjonali/għanijiet 
A1: Jinżamm l-approċċ ta' bħalissa  
A2: L-estenjsoni tal-mira indikattiva tal-użu aħħari tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Enerġija sal-2020 
A3: Mira indikattiva komprensiva għal kull Stat Membru għall-2020 
A4: Mira vinkolanti għal kull Stat Membru għall-2020 
Alternattivi ta' politika tat-tieni livell 
B: Obbligi tal-iffrankar tal-enerġija 
B1: Jinżamm l-approċċ ta' bħalissa  
B2: Ir-revoka tad-dispożizzjonijiet tal-ESD li hemm bħalissa mingħajr ma jkunu sostitwiti 
B3: L-esiġenza li l-Istati Membri kollha jkunu mitluba jintroduċu obbligi ta' frankar tal-enerġija filwaqt 
li t-tfassil ta' dawn l-obbligi għandu jkun determinat mill-Istati Membri 
B4: Bħal B3 iżda bl-armonizzazzjoni tal-elementi ewlenin tat-tfassil  
C: Aktar miżuri biex jitwettaq il-potenzjal tal-istadju tal-użu aħħari 
C1: Jinżamm l-approċċ ta' bħalissa 
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C2: Miżuri għall-iffrankar tal-enerġija biex il-binjiet pubbliċi jkunu rinnovati  
C2a: L-introduzzjoni ta' mira vinkolanti ta' 3 % għar-rinnovazzjoni ta' binjiet pubbliċi għal-livelli ta' 
kostijiet ottimali 
C2b: L-introduzzjoni ta' mira vinkolanti ta' 3 % għar-rinnovazzjoni ta' binjiet pubbliċi għal-livelli ta' 
enerġija li jkunu kważi żero 
C2c: Stabbiliment ta' infrastruttura ta' assistenza finanzjarja u teknika nazzjonali għar-rinnovazzjoni 
ta' binjiet pubbliċi. 
C3: Użu obbligatorju tal-effiċjenza enerġetika bħala kriterju fl-akkwist pubbliku  
C4: Miżuri volontarji għall-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika permezz tal-akkwist pubbliku 
C5: Obbligi mtejba għall-miters u kontijiet "intelliġenti" mill-kumpaniji tal-enerġija 
C6: Miżuri volontarji għall-miters u l-kontijiet 
C7: Awditjar mandatorju tal-enerġija u sistemi għall-immaniġġjar tal-enerġija għall-industrija 
C8: Sistemi volontarji biex jippromwovu l-awditjar tal-enerġija u l-użu ta' sistemi ta' mmaniġġjar tal-
enerġija fl-industrija 
C9: Obbligi għall-Istati Membri li jippromwovu l-impriżi tas-servizzi tal-enerġija (Energy Service 
Companies - ESCOs) 
C10: Miżuri volontarji biex jippromwovu l-ESCOs 
D: Miżuri biex jitwettaq il-potenzjal fil-fażi tat-trasformazzjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija 
D1: Jinżamm l-approċċ ta' bħalissa 
D2: Tneħħija tad-dispożizzjonijiet eżistenti 
D3: Sħana u enerġija kombinati (CHP) b'mod obbligatorju u rekwiżit għat-tisħin/tkessiħ distrettwali 
għal installazzjonijiet industrijali ġodda tal-elettriku u dawk li jirrikjedu livell għoli ta' sħana biex 
jaħdmu 
D4: Konnessjoni obbligatorja u aċċess prijoritarju għall-koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja fil-grilja tal-
elettriku 
D5: Miżuri volontarji li jippromwovu s-sħana u enerġija kombinati (CHP) u t-tisħin/tkessiħ distrettwali 
D6: Rekwiżiti minimi ta' prestazzjoni għall-ġenerazzjoni tal-enerġija  
D7: Obbligi ta' effiċjenza enerġetika fuq ir-regolaturi tan-netwerk tal-enerġija 
D8: Miżuri volontarji sabiex tiżdied l-effiċjenza fit-trasformazzjoni, trażmissjoni u distribuzzjoni tal-
enerġija 
E: Rappurtar nazzjonali 
E1: Jinżamm l-approċċ ta' bħalissa 
E2: L-esiġenza ta' rapporti f'forma simplifikata  
E3: L-esiġenza ta' kalkoli ddettaljati ta' ffrankar u ta' evalwazzjoni tal-miżuri fl-ekonomija kollha 
E4: Rappurtar biss fil-Programmi Nazzjonali ta' Riforma 
E5: Ir-rappurtar jingħaqad ma' strumenti rilevanti oħrajn 
Alternattivi ta' politika tat-tielet livell 
1: Jinżammu ż-żewġ Direttivi ta' bħalissa (ESD u CHP) hekk kif inhuma llum 
2: It-tneħħija taż-żewġ Direttivi ta' bħalissa mingħajr ma jiġu ssostitwiti  
3: Il-proposta ta' żewġ Direttivi riveduti separati u l-estensjoni tal-ambitu tagħhom 
4: Il-fużjoni taż-żewġ Direttivi u jiġi estensjoni tal-ambitu  
5: L-użu ta' Regolament bħala strument legali minflok Direttiva 
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7. KONKLUŻJONIJIET: PREFERENZI FIR-RIGWARD TA' QAFAS POLITIKU ĠDID 

7.1. Alternattivi ppreferuti  
L-analiżi kkonkludiet li fil-mument mhemmx il-ħtieġa li jkunu proposti miri nazzjonali 
vinkolanti. Għalkemm miri bħal dawn jistgħu joħorġu fid-dieher l-importanza tal-effiċjenza 
enerġetika u jagħtuha prominenza fl-aġendi politiċi, huma l-miżuri individwali li verament 
jagħmlu differenza. Għaldaqstant, huma rrakomandati biss miri indikattivi, stabbiliti mill-
Istati Membri (Alternattiva A3). Madankollu, jeħtieġ li l-progress ikun segwit u evalwat. 
F'każ li evalwazzjoni fl-2013 turi li dan l-approċċ iqiegħed fil-periklu l-ksib tal-mira ġenerali 
Ewropea ta' żieda ta' 20 % fl-effiċjenza enerġetika, jeħtieġ li jsir pass biex ikun hemm miri 
nazzjonali vinkolanti.  

Sabiex tkun sostitwita l-ħtieġa għal mira vinkolanti filwaqt li jkun hemm garanzija tal-istess 
riżultati jistgħu jkunu ppreżentati dawn il-miżuri li ġejjin.  

L-obbligu għall-iffrankar tal-enerġija (Alternattiva B4) huwa ferm importanti biex 
jiżdiedu l-miżuri dwar l-effiċjenza enerġetika u jkun appoġġjat l-iżvilupp tas-suq tas-servizzi 
tal-enerġija. Għaldaqstant qed jiġi ssuġġerit li jkunu introdotti skemi nazzjonali ta' obbligu 
tal-iffrankar tal-enerġija bil-għan li l-enerġija annwali finali tonqos b'1.5 %. Huwa 
xieraq li l-Istati Membri jqegħdu l-obbligu fuq l-utilitajiet tal-enerġija tagħhom (fornituri jew 
distributuri), minħabba li dawn l-entitajiet ikollhom l-informazzjoni dwar il-konsum tal-
enerġija tal-klijenti tagħhom. Ċertu karatteristiċi ewlenin tal-iskemi ta' obbligu għandhom 
ikunu armonizzati fuq il-livell tal-UE (eż. il-livell ta' ambizzjoni u l-metodi tal-kejl) iżda l-
Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jirranġawhom skont iċ-ċirkustanzi nazzjonali 
tagħhom. Dan ir-rekwiżit se jqiegħed valur finanzjarju fuq l-iffrankar tal-enerġija u se jorbot 
flimkien il-profitti tal-utilitajiet mal-effiċjenza enerġetika u mhux biss mal-volum tal-enerġija 
fornut. L-iffrankar mistenni huwa wieħed konsiderevoli (108-118 Mtoe ta' frankar ta' enerġija 
primarja fl-2020) filwaqt li l-kostijiet għal kull individwu huma ftit li xejn u mqassmin bl-
istess mod fost il-konsumaturi finali tal-enerġija. 

Is-settur pubbliku jista' jkun attur importanti fl-istimolu tat-trasformazzjoni tas-suq lejn 
prodotti, bini u servizzi aktar effiċjenti minħabba l-volum qawwi ta' nfiq pubbliku u għalhekk 
qed jiġu proposti żewġ miżuri. L-ewwel nett, 3 % tal-bini tal-entitajiet pubbliċi għandhom 
ikunu rinnovati annwalment għal-livelli ta' kostijiet ottimali (Alternattiva C2a). Dan ma 
jwassalx għal rata għolja ħafna ta' frankar tal-enerġija (madwar 9 Mtoe) iżda huwa propost 
minħabba li dan it-tip ta' frankar huwa ferm viżibbli fil-ħajja pubblika. Ukoll f'termini ta' flus, 
il-benefiċċji ta' din l-alternattiva jissuperaw il-kostijiet: investimenti addizzjonali marbuta 
mal-enerġija ta' EUR 1.6 biljun fis-sena bejn l-2010 u l-2020 se jiġu kkumpensati bl-iffrankar 
ta' EUR 1.92 biljun fuq il-kontijiet tal-enerġija. It-tieni nett, il-korpi pubbliċi li jixtru prodotti 
u bini bi prestazzjoni għolja tal-enerġija bbażati fuq it-tikketti u ċ-ċertifikati tal-enerġija 
disponibbli (Alternattiva C3) se jmexxu lis-swieq 'il quddiem. Din l-alternattiva għandha 
twassal għal impatt dirett li jissarraf f'9-18 Mtoe ffrankati fl-2020. Din tkun teħtieġ żieda fl-
investiment inizjali iżda tnaqqas il-kostijiet ġenerali għall-organizzazzjonijiet pubbliċi. 

L-informazzjoni dwar il-konsum tal-enerġija ta' bħalissa li qed tiġi pprovduta b'mod 
frekwenti lill-unitajiet domestiċi u lill-kumpaniji permezz tal-kontijiet tal-enerġija tagħhom 
(Alternattiva C5) u dik dwar il-possibbiltajiet ta' ffrankar għal kumpaniji kbar permezz tal-
awditjar tal-enerġija (Alternattiva C7) huma t-tnejn li huma alternattivi importanti biex 
titnaqqas id-diskrepanza tal-informazzjoni li hija waħda mill-ostakoli għall-effiċjenza. L-
analiżi wriet li fiż-żewġ alternattivi l-piż għall-konsumaturi u l-kumpaniji finali għandu jkun 
relattivament baxx meta mqabbel mal-benefiċċji li se jiksbu. L-iffrankar li jista' jirriżulta miż-
żewġ alternattivi huwa wkoll wieħed konsiderevoli u jista' jilħaq sa madwar 90 Mtoe għall-
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Alternattiva C5 u sa 30 Mtoe għall-Alternattiva C7. Madankollu, l-iskala tal-iffrankar 
tiddependi fuq ir-reazzjonijiet individwali tal-konsumaturi u l-interazzjoni bejn dawn il-miżuri 
u miżuri nazzjonali oħra li huma ta' inċentiva għall-konsumaturi biex dawn jużaw l-
informazzjoni li se tkun disponibbli għalihom. 

L-ESCOs huma atturi importanti li jistgħu jieħdu xi ftit mill-piż tal-investimenti inizjali 
meħtieġa fil-miżuri dwar l-effiċjenza enerġetika. Madankollu, anke fis-swieq tal-ESCO li 
huma diġà stabbiliti sew, il-kostijiet tat-tranżazzjoni huma għolja wisq biex il-klijenti 
potenzjali jkunu jistgħu jivvalutaw b'mod faċli l-offerta disponibbli tas-servizzi. Għaldaqstant, 
qed jiġi ssuġġerit li l-Istati Membri jistabbilixxu strutturi li jwettqu monitoraġġ tas-suq u 
jipprovdu listi li jinkludu offerti ta' servizzi tal-enerġija u kuntratti standard (Alternattiva C9). 
Għal dan il-għan, l-Istati Membri jistgħu jużaw l-aġenziji li huma diġà stabbiliti biex isegwu 
l-politiki dwar l-effiċjenza enerġetika u b'hekk din l-alternattiva ma tkunx ta' piż 
amministrattiv sinifikanti fuqhom. 

Sabiex ikunu appoġġjati aktar il-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-
enerġija b'mod effiċjenti, qed tiġi proposta l-preżentazzjoni ta' għadd ta' miżuri regolatorji. 
Dawn jinkludu miżuri li jiżguraw li s-sħana żejda li tiġi mill-ġenerazzjoni tal-enerġija u minn 
proċessi industrijali u sorsi oħra ta' konverżjoni minn skart għall-enerġija jiġu użati l-ewwel 
nett sabiex jissodisfaw il-ħtieġa ta' sħana fil-bini u fin-negozji u biex il-fjuwil għall-enerġija 
primarja jintuża b'mod aktar effiċjenti. Dan jinkiseb permezz ta' rekwiżiti biex kapaċitajiet 
ġodda ta' ġenerazzjoni u installazzjonijiet industrijali li jirrikjedu livell għoli ta' sħana, ikunu 
mgħammra b'unitajiet għall-irkupru tas-sħana (CHP) u biex jiżguraw il-konnessjoni tagħhom 
mal-konsumaturi permezz ta' netwerks distrettwali ta' tisħin/tkessiħ (Alternattiva D3). It-tieni, 
sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv u jinħolqu kundizzjonijiet ugwali, huwa essenzjali li 
jkunu stabbiliti regoli ta' konnessjoni ċari u li l-koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja tingħata 
aċċess prijoritarju għall-grilja elettrika (Alternattiva D4). Dan jagħti lis-CHP l-istess 
kundizzjonijiet tat-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli.  

Minbarra dawn, ir-regolaturi tan-netwerks tal-enerġija għandhom ikunu meħtieġa jfasslu 
tariffi u regolamenti tan-netwerk li jippermettu li jiġu offruti soluzzjonijiet u teknoloġiji 
effiċjenti fl-enerġija lill-konsumaturi (Alternattiva D7). Minħabba li dan ma joħloqx xogħol 
addizzjonali għar-regolaturi, iżda minflok jagħti mandat ċar biex l-effiċjenza enerġetika 
tingħata prijorità fost il-kompiti tagħhom, il-piż amministrattiv addizzjonali ma jkunx wieħed 
sinifikanti. Qed jiġi wkoll propost li l-Kummissjoni timmonitorja l-progress fir-rigward tal-
effiċjenza enerġetika fil-produzzjoni elettrika u tas-sħana u jekk dan ma jkunx biżżejjed 
għandhom ikunu proposti aktar miżuri wara analiżi ddettaljata (Alternattiva D6bis). 

Sabiex ikun limitat il-piż amministrattiv filwaqt li jkun żgurat li qed jitwettaq monitoraġġ 
xieraq tal-progress, huwa ssuġġerit rappurtar f'forma ssimplifikata (Alternattiva E2). Dan 
l-approċċ għandu jnaqqas il-piż amministrattiv billi jelimina l-aktar kompiti li jiswew flus: 
evalwazzjonijiet ex-ante u ex-post ta' miżuri ta' politika waħdanija. Huwa stmat li dan għandu 
jnaqqas il-kostijiet b'madwar nofs il-livelli attwali tagħhom. 

L-analiżi tal-alternattivi ta' politika tat-tielet livell ikkonkludiet li l-estensjoni tal-ambitu tad-
Direttiva ESD u d-Direttiva CHP għandha tkun ta' benefiċċju. Il-fużjoni tagħhom f'test 
leġiżlattiv wieħed jipprovdi għal simplifikazzjoni u aktar koerenza. 

L-alternattivi kollha proposti huma marbuta ma' xulxin u jsaħħu waħda lill-oħra. Huwa 
biss jekk jingħaqdu f'pakkett wieħed li jkunu jistgħu jiksbu t-tnaqqis meħtieġ fil-konsum tal-
enerġija b'kost soċjalment aċċettabbli. 
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7.2. Impatt ġenerali 
It-taħlita ta' strumenti ppreżentata se jkun fiha għadd ta' punti li jirkbu fuq xulxin u 
interazzjonijiet. L-immuddellar tal-pakkett sħiħ wera li d-domanda għall-enerġija primarja fl-
2020 se titnaqqas b'bejn 19.7 % u 20.9 % meta mqabbel mal-projezzjoni bażi PRIMES tal-
2007 filwaqt li d-domanda finali tonqos bi 15.6 % sa 19.5 % fl-2020. Is-setturi li l-aktar 
inaqqsu d-domanda huma s-settur tat-trasport u dak residenzjali. Hemm tnaqqis sostanzjali 
fis-settur terzjarju wkoll, minħabba li l-apparati tjiebu u minħabba tisħin u tkessiħ aħjar. L-
effiċjenzja fil-ġenerazzjoni titjieb ukoll u wħud mill-miżuri biex inaqqsu d-domanda tal-
enerġija finali jwasslu għal konsum aktar baxx tal-elettriku u għaldaqstant għal produzzjoni 
aktar baxxa.  

Il-miżuri stabbiliti għall-ksib tal-mira tal-iffrankar tal-enerġija b'20 % fl-2020 se jappoġġjaw 
il-mira għal tnaqqis fil-gassijiet serra, b'mod partikulari fis-setturi li mhumiex fl-iskema għan-
negozjar ta' emissjonijiet (ETS). Skont il-Pjan Direzzjonali lejn Ekonomija b'Livell Baxx ta' 
Karbonju għall-2050, il-kisba tal-miri ta' 20 % fl-effiċjenza tal-enerġija u fis-sorsi tal-enerġiji 
rinovabbli twassal għal tnaqqis ta' 25 % fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni qalet li se timmonitorja l-impatt tal-miżuri l-ġodda biex timplimenta l-mira tal-
effiċjenza enerġetika ta' 20 % fl-ETS6.  

L-impatti fuq l-ETS huma ppreżentati fis-simulazzjonijiet bil-mudell għal 20 % effiċjenza, 
anke jekk ir-riżultati huma differenti ħafna skont il-mudell użat. Filwaqt li ż-żewġ mudelli 
jipproġettaw aktar tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra, huma juru riżultati differenti fir-
rigward tal-impatt fuq il-prezz tal-ETS: is-simulazzjoni bil-mudell E3ME jipproġetta li l-
prezz tal-ETS fl-2020 jonqos għal żero filwaqt li x-xenarji PRIMES jipproġettaw impatt ferm 
inqas (tnaqqis minn EUR 16.5/t għal EUR 14.2/t fl-2020). Dan l-impatt aktar dgħajjef fuq il-
prezz tal-ETS sal-2020, għall-PRIMES, jirriżulta minn, fost affarijiet oħra, sehem akbar tal-
miżuri ssimulati, fejn it-tnaqqis tal-gassijiet serra seħħ f'setturi li mhumiex fl-ETS u fejn kienu 
ssoponuti l-previżjoni sħiħa tas-suq kif ukoll flessibbiltà illimitata tal-ibbankjar fi ħdan l-ETS 
sal-2050. Huwa xieraq li l-impatti tal-miżuri proposti fuq l-ETS ikunu mmonitorjati. 

Il-kostijiet li jiżdiedu mas-sistema kollha tal-enerġija għandhom jogħlew b'bejn 2.6 % u 4.7 % 
meta mqabbel max-xenarju ta' referenza7. Iż-żieda fl-effiċjenza enerġetika għandha t-tendenza 
li żżid il-prezzijiet tal-elettriku f'terminu qasir ta' żmien minn EUR 141/MWh sa 
EUR 146/MWh minħabba l-ħtieġa li jkunu ffinanzjati l-kostijiet fissi tal-miżuri tal-effiċjenza 
enerġetika8. Madankollu, fuq medda twila ta' żmien, din iż-żieda se tkun ta' benefiċċju billi 
tistabbilizza l-prezzijiet tal-elettriku permezz ta' domanda aktar baxxa.  

Għaldaqstant jista' jkun ikkonfermat li l-pakkett tal-politika propost għandu l-ħila li jilħaq l-
għan ta' 20 % u li jġib miegħu benefiċċji addizzjonali li jibqgħu hemmhekk wara l-2020. 
Il-kostijiet addizzjonali tal-ksib tal-mira ġenerali ta' 20 % permezz tas-sett ta' miżuri proposti 
huma proporzjonatament żgħar. L-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali ġenerali ta' dawn l-
alternattivi ppreżentati aktar 'il fuq jagħtu kontribut pożittiv b'saħħtu lill-politiki tal-UE u 
jservu ta' pilastru għas-suċċess tal-istrateġija Ewropa 2020. 

                                                 
6 COM(2011) 112 
7 Ix-xenarju ta' referenza PRIMES ta' 20 % 
8 Ibid 7 


