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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ghal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi 
dwar l-enerġija
(COM(2006)0850 – C6-0035/2007 – 2007/0002(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM 
(2006)0850)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE, skond liema artikolu l-Kummissjoni 
ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0035/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 285(1) tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-
0487/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 1 a (ġdida)

(1a) Tradizzjonalment, l-istatistiċi dwar l-
enerġija kienu jiffukaw fuq il-provvista ta' 
l-enerġija u fuq l-enerġiji fossili. Fis-snin li 
ġejjin se tkun meħtieġa aktar attenzjoni fuq 
għarfien miżjud u fuq il-monitoraġġ tal-
konsum aħħari ta' l-enerġija, fuq l-enerġija 
rinnovabbli u fuq l-enerġija nukleari.

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa għal raffinament tad-dejta mressqa fl-oqsma tal-konsum ta' l-enerġija, l-

1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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enerġija rinnovabbli u l-enerġija nukleari fl-interessi tal-kumparabbilta.

Emenda 2
Premessa 3 a (ġdida)

(3a) Id-Direttiva 2002/91/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta' Diċembru 2002 dwar ir-rendiment ta' 
l-enerġija tal-bini1, id-Direttiva 
2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar l-
effiċenza ta' l-użu aħħari ta' l-enerġija u 
s-servizzi ta' l-enerġija2, u d-Direttiva 
2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta' Lulju 2005 li tistabbilixxi 
qafas għat-twaqqif ta' rekwiżiti ta' eko-
tfassil għal prodotti li jużaw l-enerġija3 - 
dawn jirrikjedu li l-Istati Membri 
jirrappurtaw dejta kwantitattiva dwar il-
konsum ta' l-enerġija. Sabiex jiġi 
moniterjat il-progress lejn il-kisba ta' l-
għanijiet stipulati f'dawn id-Direttivi, 
hemm ħtieġa għal dejta dettaljata u 
aġġornata dwar l-enerġija kif ukoll 
"interface" aħjar bejn din id-dejta dwar l-
enerġija u servejs statistiċi relatati bħalma 
huma ċ-ċensiment dwar il-popolazzjoni u 
d-djar u d-dejta dwar it-trasport.
___________________
1 ĠU L 1, 4.11.2003, p. 65.
2 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 64.
3 ĠU L 191, 22.7.2005, p. 29. 

Emenda 3
Premessa 4

(4) Il-Green Papers COM(2005) 265 tal-
Kummissjoni tat-22 ta’ Ġunju 2005 dwar l-
Effiċjenza fl-Użu ta’ l-Enerġija jew Li Jsir 
Aktar B’Inqas u COM(2006) 105 tat-8 ta’ 
Marzu 2006 dwar Strateġija Ewropea għal 
Enerġija Sostenibbli, Kompetittiva u Sikura 
jistabbilixxu l-politiki dwar l-enerġija ta’ l-
UE li għalihom hija meħtieġa d-disponibilità 
ta’ l-istatistiċi dwar l-enerġija ta’ l-UE (fost 
l-oħrajn, sabiex ikun stabbilit Osservatorju 

Il-Green Papers COM(2005) 265 tal-
Kummissjoni tat-22 ta’ Ġunju 2005 dwar l-
Effiċjenza fl-Użu ta’ l-Enerġija jew Li Jsir 
Aktar B’Inqas u COM(2006) 105 tat-8 ta’ 
Marzu 2006 dwar Strateġija Ewropea għal 
Enerġija Sostenibbli, Kompetittiva u Sikura 
jistabbilixxu l-politiki dwar l-enerġija ta’ l-
UE li għalihom hija meħtieġa d-disponibilità 
ta’ l-istatistiċi dwar l-enerġija ta’ l-UE (fost 
l-oħrajn, sabiex ikun stabbilit Osservatorju 
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tal-Provvista Ewropea). Ewropew tas-Suq ta' l-Enerġija).

Ġustifikazzjoni

L-isem ‘Osservatorju Ewropew tas-Suq ta’ l-Enerġija’ jikkorrispondi ma’ dak użat b’mod 
komuni mill-Kunsill u mill-Kummissjoni.

Emenda 4
Premessa 4 a (ġdida)

(4a) It-twaqqif ta' mudell ta' tbassir ta' l-
enerġija ta' dominju pubbliku, kif mitlub 
mill-Parlament Ewropew fir-Riżoluzzjoni 
tiegħu ta' l-14 ta' Diċembru 2006 dwar 
Strateġija Ewropea għal Enerġija 
Sostenibbli, Kompetittiva u Sikura1 
jirrikjedi dejta dettaljata u aġġornata 
dwar l-enerġija.
______________
1  Testi adottati, P6_TA(2006)0603.

Emenda 5
Premessa 4 b (ġdida)

(4b) Fis-snin li ġejjin, għandha tingħata 
attenzjoni akbar lis-sikurezza tal-provvista 
ta' l-aktar fjuwils importanti, u hemm il-
ħtieġa għal dejta aktar preċiża u fil-ħin 
fuq livell ta' l-UE sabiex soluzzjonijiet ta' 
l-UE jkunu antiċipati u koordinati ma' 
kriżijiet possibbli ta' forniment.

Emenda 6
Premessa 5

(5) Il-liberalizzazzjoni tas-suq ta’ l-enerġija 
jagħmilha dejjem aktar diffiċli biex tinkiseb 
data dwar l-enerġija ta’ min jistrieħ fuqha u 
f’waqtha fin-nuqqas ta’ bażi legali li 
tikkonċerna l-provvista ta’ data ta’ din ix-
xorta.

(5) Il-liberalizzazzjoni tas-suq ta’ l-enerġija 
u l-kumplessita tagħha li dejjem tiżdied 
jagħmluha dejjem aktar diffiċli biex 
tinkiseb data dwar l-enerġija ta’ min jistrieħ 
fuqha u f’waqtha fin-nuqqas ta’ bażi legali li 
tikkonċerna l-provvista ta’ data ta’ din ix-
xorta.
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Ġustifikazzjoni

Emenda bbażata fuq verżjoni ta' ħidma tal-Kunsill/Kummissjoni li tressaq għal iktar tard id-
data tat-test li l-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament; hu importanti li wieħed iqis dan il-
fatt bil-għan li jkun hemm qbil fl-ewwel qari.

Emenda 7
Premessa 6

(6) Huwa essenzjali li sistema ta’ l-
istatistiċi li tirrelata ma’ l-enerġija tista’ 
tadatta ruħha b’mod flessibbli għal 
sitwazzjoni li huwa mistenni li tevolvi fil-
futur.

(6) Sabiex is-sistema ta’ l-istatistiċi dwar l-
enerġija tgħin fit-teħid ta’ deċiżjonijiet 
politiċi mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati 
Membri tagħha u sabiex tippromwovi d-
dibattitu pubbliku li jinkludi ċ-ċittadini, hi 
trid tagħti garanziji ta’ komparabilità, 
trasparenza, flessibilità u abilità li tevolvi. 
B'hekk fil-futur qrib, statistiċi dwar l-
enerġija nukleari għandhom ikunu 
inkorporati u dejta rilevanti dwar l-enerġija 
li tiġġedded (e.g. l-enerġija mix-xemx u l-
injam) għandha tiġi żviluppata iktar. 
B’mod simili, fir-rigward ta’ l-effiċjenza fl-
użu ta’ l-enerġija, id-disponibilità ta’ 
statistiċi dettaljati dwar il-habitat u t-
trasport tkun estremament utli.

Ġustifikazzjoni

Din hi l-ġustifikazzjoni għall-Artikoli l-ġodda 7a u 7b.

Emenda 8
Premessa 12 a (ġdida)

(12a) L-eżenzjonijiet jew id-derogi 
għandhom jingħataw biss wara li tkun 
ippreżentata evalwazzjoni ta’ impatt li 
tispjega s-sitwazzjoni preżenti u kwalunkwe 
piżijiet eċċessivi b’mod trasparenti u fil-
livell ta’ dettall meħtieġ. Il-perjodu li 
għalih jibqgħu fis-seħħ għandu jkun 
limitat għall-inqas ħin neċessarju. Il-fatt u 
s-sustanza ta' l-eżenzjonijiet jew id-derogi 
għandhom jiġu meqjusa fl-evalwazzjoni tal-
konformita min-naħa ta' l-Istati Membri 
ma' l-obbligi Komunitarji u dawn 
għandhom jiġu indikati meta d-dejta 
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statistika relevanti tiġi kkomunikata.

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-għanjiet ewlenin biex jinġabru statistiċi armonizzati hu biex ikun possibbli li 
jsiru tqabbil u evalwazzjonijiet sostantivi, għan ieħor ikun biex jiġu pprovduti r-reazzjonijiet 
mill-kisba ta’ l-objettivi u l-effettività ta’ l-istrumenti użati għad-deċiżjonijiet ta’ politika 
dwar l-enerġija ta’ l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea. Minħabba l-importanza ta’ l-
objettivi, hu ġġustifikat li l-perjodu ta’ validità tad-derogi jkun limitat u biex ikun ikkunsidrat 
il-fatt li ngħatat deroga meta saru evalwazzjonijiet u ġiet ikkomunikata d-dejta rilevanti.

Emenda 9
Artikolu 3, paragrafu 1, punt (a)

(a) servejs statistiċi speċifiċi indirizzati lill-
produtturi, lid-distributuri u lit-trasportaturi 
ta’ l-enerġija primarja u ta’ l-enerġija 
trasformata, lill-importaturi u lill-
esportaturi tal-prodott ta’ l-enerġija,

(a) servejs statistiċi speċifiċi indirizzati lill-
produtturi u lill-kummerċanti, lid-
distributuri u lit-trasportaturi ta’ l-enerġija 
primarja u ta’ l-enerġija trasformata, lill-
importaturi u lill-esportaturi tal-prodott ta’ 
l-enerġija,

Emenda 10
Artikolu 3, paragrafu 1, punt (c)

(c) proċeduri ta’ stima statistika oħra jew 
sorsi oħra, inklużi sorsi amministrattivi.

(c) proċeduri ta’ stima statistika oħra jew 
sorsi oħra, inklużi sorsi amministrattivi 
bħalma huma dawk li ġejjin minn 
organizzazzjonijiet nazzjonali u Ewropej, 
bħalma huma r-regolaturi tas-swieq ta' l-
elettriku u tal-gass u tal-provvista u d-
domanda ta' l-enerġija kif ukoll l-
Aġenzija tal-Forniment ta’ l-Euratom u l-
Aġenzija Ewropea ta' l-Ambjent.

Emenda 11
Artikolu 4, paragrafu 1, parti introduttorja

1. L-istatistiċi nazzjonali li għandhom 
jinġabru għandhom jiġu stabbiliti fl-
Annessi. Għandhom jiġu trażmessi bil-
perjodiċitajiet li ġejjin:

1. L-istatistiċi nazzjonali li għandhom jiġu 
rappurtati għandhom jiġu stabbiliti fl-
Annessi. Għandhom jiġu trażmessi bil-
perjodiċitajiet li ġejjin:
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Ġustifikazzjoni

Emenda bbażata fuq verżjoni ta' ħidma tal-Kunsill/Kummissjoni li tressaq għal iktar tard id-
data tat-test li l-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament; hu importanti li wieħed iqis dan il-
fatt bil-għan li jkun hemm qbil fl-ewwel qari.

Emenda 12
Artikolu 4, paragrafu 3

3. L-istastika nazzjonali u l-
kjarifikazzjonijiet u d-definizzjonijiet 
applikabbli jistgħu jiġu modifikati skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2).

3. Id-dejta li għandha titressaq u l-
kjarifikazzjonijiet u d-definizzjonijiet 
applikabbli jistgħu jiġu modifikati skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2).

Ġustifikazzjoni

Emenda bbażata fuq verżjoni ta' ħidma tal-Kunsill/Kummissjoni li tressaq għal iktar tard id-
data tat-test li l-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament; hu importanti li wieħed iqis dan il-
fatt bil-għan li jkun hemm qbil fl-ewwel qari.

Emenda 13
Artikolu 5, Titolu

It-trażmissjoni It-trażmissjoni u t-tixrid

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmel it-test konformi mas-sustanza ta’ l-abbozz ta’ regolament u l-ħidma 
tal-Eurostat.

Emenda 14
Artikolu 5, paragrafu 2

2. L-arranġamenti għat-trażmissjoni 
tagħhom, inklużi l-limiti taż-żmien, id-
derogi u l-eżenzjonijiet tagħhom li 
japplikaw, għandhom ikunu skond kif ġie 
stabbilit fl-Annessi.

2. L-arranġamenti għat-trażmissjoni 
tagħhom, inklużi l-limiti taż-żmien, id-
derogi u l-eżenzjonijiet tagħhom li 
japplikaw, għandhom ikunu skond kif ġie 
stabbilit fl-Annessi, filwaqt li jqisu l-
gwadanji possibbli ta' ħin li jistgħu 
jinkisbu permezz ta' l-użu ta' teknoloġiji 
ta' informazzjoni u komunikazzjoni.

Emenda 15
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Artikolu 5, paragrafu 4

4. Fuq it-talba ġġustifikata b’mod xieraq 
ta’ Stat Membru, il-Kummissjoni tista’ 
tagħti eżenzjonijiet jew derogi addizzjonali 
b'konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 9(3), għal dawk il-partijiet ta’ l-
istatistiċi nazzjonali li l-ġbir tagħhom 
għandu jwassal għal piż eċċessiv fuq dawk 
li jwieġbu.

4. Fuq it-talba ġġustifikata b’mod xieraq 
ta’ Stat Membru, il-Kummissjoni tista’ 
tagħti eżenzjonijiet jew derogi addizzjonali 
b'konformità mal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 9(2), għal 
dawk il-partijiet ta’ l-istatistiċi nazzjonali li 
l-ġbir tagħhom għandu jwassal għal piż 
eċċessiv fuq dawk li jwieġbu.

Ġustifikazzjoni

Dawn is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni jistgħu jiġu kunsidrati bħala 
"kważi leġiżlazzjoni", li timponi l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju.

Emenda 16
Artikolu 5, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tippubblika statistiċi dwar l-enerġija kull 
sena sal-31 ta’ Jannar tat-tieni sena wara l-
perjodu rrappurtat.

Emenda 17
Artikolu 6, paragrafu 3

3. L-ispeċifikazzjonijiet metodoloġiċi 
mfassla biex tkun żgurata l-kwalità tad-
data trażmessa jistgħu jiġu żviluppati u 
mbagħad aġġornati skond il-proċedura li 
ġiet speċifikata fl-Artikolu 9(3).

3. L-ispeċifikazzjonijiet metodoloġiċi 
mfassla biex tkun żgurata l-kwalità tad-
data trażmessa jistgħu jiġu żviluppati u 
mbagħad aġġornati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li ġiet speċifikata 
fl-Artikolu 9(2).

Ġustifikazzjoni

Dawn is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni jistgħu jiġu kunsidrati bħala 
"kważi leġiżlazzjoni", li timponi l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju.

Emenda 18
Artikolu 7 a (ġdid)

Artikolu 7a
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Statistiċi nukleari annwali
Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha, 
b'koperazzjoni ma' l-Istati Membri u s-
settur ta' l-enerġija nukleari fl-UE, 
tiddefinixxi sett ta' statistiċi nukleari 
annwali li għandu jinġabar u jinxtered 
mill-2009 'il quddiem, fejn dik is-sena tkun 
l-ewwel perjodu li jiġi rappurtat, mingħajr 
l-ebda preġudizzju għall-kunfidenzjalita, 
fejn ikun meħtieġ, u mingħajr ma jkun 
hemm duplikazzjoni tal-ġbir tad-dejta.
Is-sett ta' statistiċi nukleari annwali jista' 
jiġi modifikat skond il-proċedura 
speċifikata fl-Artikolu 9(2).

Emenda 19
Artikolu 7 b (ġdid)

Artikolu 7b
Enerġija rinnovabbli u statistiċi dwar il-

konsum aħħari ta' l-enerġija
Bil-ħsieb li tiġi mtejba l-kwalita ta' l-
istatistiċi ta' l-enerġija, il-Kummissjoni 
(Eurostat), b'kollaborazzjoni ma' l-Istati 
Membri, għandha tiżgura li dawn l-
istatistiċi huma kumparabbli, trasparenti, 
dettaljati u flessibbli billi:
(a) tirrevedi l-metodoloġija użata biex jiġu 
ġenerati statistiċi ta' l-enerġija rinnovabbli 
sabiex kull sena, u b'mod effettiv mil-lat ta' 
nfiq, ikunu disponabbli statistiċi 
addizzjonali, pertinenti u dettaljati dwar 
kull sors ta' enerġija rinnovabbli. Il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tippreżenta u dissemina l-istatistiċi 
ġġenerati mill-2010 'l quddiem;
(b) tirrevedi u tiddetermina l-metodoloġija 
użata fuq livell nazzjonali u Komunitarju 
sabiex tiġġenera statistiċi dwar il-konsum 
aħħari ta' l-enerġija (sorsi, fatturi 
varjabbli, kwalita) ibbażati fuq il-
pożizzjoni attwali, studji eżistenti u l-
fattibilita ta' studji pilota li għad iridu 
jsiru, bil-ħsieb li jiġu stabbiliti "ċwievet" 
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ta' kategorizzazzjoni għall-enerġiji finali 
skond is-settur u l-użi prinċipali ta' l-
enerġija, u li gradwalment l-elementi li 
jirriżultaw jiġu integrati fl-istatistiċi mill-
2011 'il quddiem.
Is-sett ta' statistiċi ta' l-enerġija rinnovabbli 
u l-istatistiċi tal-konsum aħħari ta' l-
enerġija jistgħu jiġu modifikati skond il-
proċedura speċifikata fl-Artikolu 9(2).

Emenda 20
Artikolu 9, paragrafu 3

3. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu għandhom japplikaw l-Artikoli 
5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, billi 
jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 
tagħha.

imħassar

Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ 
tliet xhur.

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu ma jibqax jgħodd. Ara l-emendi dwar l-Artikolu 5(4) u 8(3).

Emenda 21
Anness B, punt 3.3.1. Il-Kapaċità Elettrika Netta Massima u l-Ogħla Livell ta’ Tagħbija, ir-

raba’ paragrafu qabel it-tabella

Il-kwantitajiet li ġejjin iridu jiġu ddikjarati 
kemm għall-produtturi ta’ l-attività 
ewlenija kif ukoll għall-awtoprodutturi:

Il-kwantitajiet li ġejjin iridu jiġu ddikjarat 
għan-netwerk biss:

Ġustifikazzjoni

Emenda bbażata fuq verżjoni ta' ħidma tal-Kunsill/Kummissjoni li tressaq għal iktar tard id-
data tat-test li l-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament; hu importanti li wieħed iqis dan il-
fatt bil-għan li jkun hemm qbil fl-ewwel qari.

Emenda 22
Anness B, punt 3.5, Id-derogi u l-eżenzjonijiet
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ID-DEROGI U L-EŻENZJONIJIET ID-DEROGI U L-EĊĊEZZJONIJIET
Franza għandha deroga ta’ 4 snin wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
biex ikunu rrapportati l-aggregati li huma 
relatati mas-sħana.

Id-deroga li Franza għandha biex ikunu 
rrappurtati l-aggregati relatati mat-tisħin 
għandhom jispiċċaw hekk kif Franza tkun 
tista’ tippreżenta dan ir-rapport u, f’kull 
każ, mhux iktar tard minn 4 snin wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Emenda 23
Anness B, punt 4.2.1, Is-Settur tal-provvista u tat-trasformazzjoni, tabella, punt 5 “L-

importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet”, it-tielet paragrafu

Nota: L-importazzjonijiet jew l-
esportazzjonijiet ta’ l-etanol (irrapportati 
fil-kolonna ta’ l-Addittivi/Ossiġenati) 
għandhom jirrelataw mal-kwantitajiet 
iddestinati għall-użu bħala fjuwil.

Nota: kwalunkwe skambju ta’ bijofjuwil li 
ma jkunx ġie aggregat mal-fjuwils użati 
għat-trasport (pereżempju fil-forma pura 
tagħhom) għandu jiġi rrappurtat fil-
kwestjonarju dwar l-enerġiji li jiġġeddu.

Ġustifikazzjoni

Emenda bbażata fuq verżjoni ta' ħidma tal-Kunsill/Kummissjoni li tressaq għal iktar tard id-
data tat-test li l-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament; hu importanti li wieħed iqis dan il-
fatt bil-għan li jkun hemm qbil fl-ewwel qari.

Emenda 24
 Anness B, punt 5.2.4, L-użu aħħari ta’ l-enerġija, tabella

Test propost mill-Kummissjoni

1 Il-Konsum ta’ l-Enerġija Finali
2 Is-Settur ta’ l-Industrija
2.1 Li minnhom: Il-Ħadid u l-Azzar
2.2 Li minnhom: Il-Kimiku u l-Petrokimiku
2.3 Li minnhom: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid
2.4 Li minnhom: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi
2.5 Li minnhom: L-Apparat tat-Trasport
2.6 Li minnhom: Il-Makkinarju
2.7 Li minnhom: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri
2.8 Li minnhom: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk
2.9 Li minnhom: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar
2.10 Li minnhom: L-Injam u l-Prodotti ta’ l-Injam
2.11 Li minnhom: Il-Kostruzzjoni
2.12 Li minnhom: It-Tessuti u l-Ġilda
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2.13 Li minnhom: Mhux Speċifikat Band’Oħra – L-Industrija
3 Is-Settur tat-Trasport
3.1 Li minnhom: Il-Ferrovija
3.2 Li minnhom: It-Toroq
3.3 Li minnhom: In-Navigazzjoni Domestika
3.4 Li minnhom: Mhux Speċifikat Band’Oħra – It-Trasport
4 Setturi Oħra
4.1 Li minnhom: Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi
4.2 Li minnhom: Ir-Residenzjali
4.3 Li minnhom: L-Agrikoltura/il-Foresterija
4.4 Li minnhom: Is-Sajd
4.5 Li minnhom: Mhux Speċifikat Band’Oħra – Oħra

Emendi tal-Parlament

1 Il-Konsum ta’ l-Enerġija Finali
2 Is-Settur ta’ l-Industrija
2.1 Li minnhom: Il-Ħadid u l-Azzar
2.2 Li minnhom: Il-Kimiku u l-Petrokimiku
2.3 Li minnhom: Il-Metalli li ma Fihomx Ħadid
2.4 Li minnhom: Il-Minerali li Mhumiex Metalliċi
2.5 Li minnhom: L-Apparat tat-Trasport
2.6 Li minnhom: Il-Makkinarju
2.7 Li minnhom: It-Tħaffir fil-Minjieri u t-Tħaffir fil-Barrieri
2.8 Li minnhom: L-Ikel, ix-Xorb u t-Tabakk
2.9 Li minnhom: Il-Polpa, il-Karta u l-Istampar
2.10 Li minnhom: L-Injam u l-Prodotti ta’ l-Injam
2.11 Li minnhom: Il-Kostruzzjoni
2.12 Li minnhom: It-Tessuti u l-Ġilda
2.13 Li minnhom: Mhux Speċifikat Band’Oħra – L-Industrija
3 Is-Settur tat-Trasport
3.1 Li minnhom: Il-Ferrovija
3.1.1 Li minnhom: Passiġġiera
3.1.2 Li minnhom: Trasport ta' merkanzija
3.2 Li minnhom: It-Toroq
3.2.1 Li minnhom: Karozzi u vetturi żgħar
3.2.2 Li minnhom: Trasport ta' merkanzija
3.2.3 Li minnhom: Trasport pubbliku
3.3 Li minnhom: In-Navigazzjoni Domestika
3.4 Li minnhom: Mhux Speċifikat Band’Oħra – It-Trasport
3a Is-Servizzi Kummerċjali u Pubbliċi
3a.1 Li minnhom: Tisħin u Tkessiħ:
3a.2 Li minnhom: Użi oħrajn
3b Ir-Residenzjali
3b.1 Li minnhom: Tisħin u Tkessiħ:
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3b.2 Li minnhom: Ilma sħun minn kolletturi termali tax-xemx
3b.3 Li minnhom: Użi oħrajn
4 Setturi Oħra
4.1 Li minnhom: L-Agrikoltura/il-Foresterija
4.2 Li minnhom: Is-Sajd
4.3 Li minnhom: Mhux Speċifikat Band’Oħra – Oħra

Emenda 25
Anness B, punt 6, Id-dispożizzjonijiet applikabbli, punt 3

3. L-iskadenza għat-trażmissjoni tad-data 3. L-iskadenza għat-trażmissjoni tad-data

It-30 ta’ Novembru tas-sena wara l-perjodu 
rrapportat.

It-30 ta’ Ottubru tas-sena wara l-perjodu 
rrapportat.

Ġustifikazzjoni

Din l-iskadenza toħloq bilanċ bejn it-talbiet ta’ l-Istati Membri u ż-żmien li l-Eurostat teħtieġ 
sabiex tipproċessa d-data bil-ħsieb li tippubblikaha qabel il-Kunsill tar-Rebbiegħa.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-adattament ta' l-istatistiċi ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-enerġija għall-isfidi tas-seklu 
XXI

Fil-pakkett ta' l-enerġija ta' Jannar 2007, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal regolament 
tal-Parlament u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi dwar l-enerġija (2007/0002 COD).

L-akbar mertu ta' din il-proposta huwa li din titlob lill-Istati Membri biex jipparteċipaw fil-
ġbir tad-dejta neċessarja, kundizzjoni sine qua non li tippermetti lill-istituzzjonijiet ta' l-UE 
jissodisfaw l-għan dikjarat tagħhom: prinċiparjament biex iwaqqfu politika Ewropea dwar l-
enerġija u biex ikunu jitkellmu b'vuċi waħda fix-xena internazzjonali.

Iżda l-proposta tal-Kummissjoni għandha numru ta' nuqqasijiet, li se jiġu kkunsidrati hawn 
taħt. Minħabba l-kumplessita teknika tas-suġġett, l-emendi tiegħi huma bbażati fuq il-parir 
ta' espert attwali fil-qasam, is-Sur Bertrand Château, direttur ta' l-ENERDATA (FR), u fuq il-
kuntribuzzjonijiet minn esperti oħra kkonsultati waqt workshop dwar is-suġġett.

Il-limitazzjonijiet tat-test propost

1. Fl-istat preżenti tagħhom, l-istatistiċi prodotti minn organizzazzjonijiet internazzjonali kbar 
bħalma hi l-Eurostat huma strutturati minn strumenti ta' kalkolu li jmorru lura għal żmien li 
kien kompletament dominat minn fjuwils fossili, u mfassla biex juru l-ħidma tas-settur ta' l-
enerġija mill-angolu tal-forniment biss.

L-iżviluppi tul dawn l-aħħar 30 sena gradwalment wasslu għal differenza li dejjem tiżdied 
bejn l-għan inizjali ta' dawn l-istrumenti u l-kapaċita tagħhom biex jirrappreżentaw realtajiet 
dwar l-enerġija. L-iżviluppi deċiżivi jinkludu:
 l-importanza li dejjem tikber ta' l-effiċenza ta' l-enerġija;
 l-importanza li dejjem tikber ta' l-enerġiji rinnovabbli;
 l-importanza li dejjem tikber tat-tħassib relatat ma' l-effett ta' serra;
 l-iżvilupp ta' l-enerġija nukleari; 
 l-iżvilupp ta' oqsma ġodda ta' produzzjoni ta' l-enerġija: il-bijofjuwils

Hemm riskju li dejjem jiżdied matul iż-żmien li n-nuqqas ta' għarfien u ta' evalwazzjoni tar-
realtajiet dwar l-enerġija se jwassal għal deċiżjonijiet li mhumiex ibbażati fuq il-fatti.

2. Il-proposta tal-Kummissjoni hi r-riżultat ta' xogħol li sar fl-2003, l-2004 u fil-bidu ta' l-
2005, u tinjora ċerti dokumenti ewlenin dwar kwistjonijiet ta' l-enerġija ppubblikati mill-
Kummissjoni stess f'Marzu 2006 (il-Green Paper dwar l-enerġija) u f'Jannar 2007 (il-pakkett 
dwar l-enerġija). 

Il-pakkett dwar l-enerġija, pereżempju, jinkludi l-idea li jiġi mwaqqaf Osservatorju ta' l-
Enerġija, li għandu jingħata bażi legali fil-proposta mistennija tal-Kummissjoni ta' Settembru 
2007. Biex ikun hemm garanzija ta' l-aħjar allokazzjoni ta' riżorsi Komunitarji, se jkun 
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importanti li tiġi definita sew l-interazzjoni bejn dan l-osservatorju ġdid u l-istatistiċi tal-
Eurostat. 

L-adattamenti meħtieġa

Biex ikunu ta' database meħtieġa għall-analiżi u evalwazzjoni ta' l-effett ta' politiki kif 
implimentati, l-istatistiċi Ewropej iridu jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet.

1. Dejta ta' min joqgħod fuqha u dewmien fil-pubblikazzjonijiet - sabiex ikun żgurat li l-
politiċi jkollhom l-informazzjoni fil-ħin u fil-format meħtieġ.

1.1. Kredibilita 

Il-kredibilita tad-dejta tal-Eurostat ġiet imriegħda sew minħabba l-problema ta' l-
informazzjoni Griega fiż-żmien l-adozzjoni ta' l-Euro. L-importanza tal-kwistjonijiet dwar l-
enerġija u l-ambjent, mhux biss f'termini ta' prijoritajiet politiċi iżda wkoll f'termini finanzjarji 
(bħalma huwa l-valur taċ-ċertifikati ta' l-emissjonijiet tas-CO2), tirrikjedi li r-regolament il-
ġdid jipprovdi protezzjoni minn manipulazzjoni ta' dejta. Għal din ir-raġuni, l-Artikolu 6 jrid 
jiġi ċċarat kif ukoll rinfurzat1. 

1.2. Skedi ta' pubblikazzjoni

Problema ċentrali tas-sistema attwali hija d-dewmien fil-pubblikazzjoni tad-dejta tal-Eurostat 
dwar l-enerġija. Filwaqt li l-Istati Membri prinċipali u l-kumpaniji speċjalizzati jippubblikaw 
id-dejta tagħhom fi żmien 6 sa 8 xhur, wieħed irid jistenna 18-il xhar biex jikseb l-istatistiċi 
tal-Eurostat. Dan id-dewmien mhux biss iżomm lura kwalunkwe analiżi tal-politiki Ewropej 
iżda jaffettwa wkoll il-kredibilita ta' l-UE fuq livell internazzjonali.

Id-dewmien ġej prinċiparjament minħabba numru żgħir ta' Stati Membri li jwieġbu jew meta 
jkun tard wisq jew b'mod mhux preċiż.

Jidher li ta' min jiġu stabbiliti skadenzi aktar bikrin għat-tweġibiet ta' kwestjonarji kif ukoll 
skadenza għall-pubblikazzjoni ta' l-istatistiċi tal-Eurostat. 

2. Il-kontenut u l-livell ta' dettall għandhom ikunu kalibrati b'konformita maż-żewġ 
għanijiet ta' l-istatistiċi dwar l-enerġija:
 l-identifikazzjoni ta' fluss ta' l-enerġija, li hija essenzjali għall-ġestjoni tas-settur ta' l-

enerġija;
 l-evalwazzjoni tar-rendiment tas-sistema ta' l-enerġija fil-kuntest ta' l-objettivi tal-politika 

dwar l-enerġija.

In-nuqqas ta' preċiżjoni ta' ċertu dejta jġiegħel li l-qari ta' l-istatistiċi dwar l-enerġija, kif ukoll 
l-informazzjoni li wieħed jista' jikseb minn dan, ikunu pjuttost aċċidentali. Aħna identifikajna 
żewġ oqsma fejn hija meħtieġa ħidma serja.

1 Peress li din hija problema ġenerali li taffettwa wkoll oqsma oħra ta' l-istatistiċi, ir-rapporteur lest li jinkludi 
proposti li jirriżultaw mid-diskussjoni interistituzzjonali li għaddejja bħalissa.
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2.1. It-titjib ta' l-istatistiċi għall-effiċjenza ta' l-enerġija

L-effikaċja tas-sistema ta' enerġija saret prijorita għall-politiki kollha konċernati dwar l-
enerġija u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima madwar l-Ewropa. Sfortunatament, l-istatistiċi 
attwali ma jirriflettux din il-bidla fil-prijoritajiet.

L-inadegwatezza, jekk mhux l-assenza, ta' statistiċi dettaljati dwar il-konsum finali minn 
setturi maġġuri, apparti l-industrija, tipprevjeni b'mod ġenerali li jiġu kalkolati l-
proporzjonijiet relevanti ta' l-effikaċja teknika; id-differenza bejn il-livell ta' preċiżjoni ta' l-
informazzjoni dwar is-settur "industrijali" u s-70 - 80% tal-bqija tal-konsum (trasport, 
residenzjali, terzjarju) li huma ppreżentati biss f'aggregati ġenerali, hija waħda ovvja ħafna.

Fil-każ tat-trasport, wieħed lanqas jista' jagħmel distinzjoni bejn it-trasport tat-triq ta' 
passiġġieri u dak tal-merkanzija; kif jista' wieħed ikejjel l-effetti tal-miżuri meħuda?

Il-proposti tagħna, għat-titjib ta' l-għarfien dwar l-enerġija finali bl-iktar spiża istituzzjonali u 
finanzjarja baxxa possibbli, huma ċentrati fuq żewġ ideat prinċipali:
 żieda fid-dettall ta' l-użi prinċipali ta' l-enerġiji finali fil-kwestjonarji annwali, skond it-tip 

ta' enerġija. Pereżempju, għas-setturi residenzjali u terzjarji, għandu jkun obbligatorju t-
tqassim f'kategoriji tal-prodotti ta' enerġija finali ħlief l-elettriku bejn it-tisħin u użi oħra.

 Għandu jkun hemm servejs kull tlieta jew erba' snin biex jiġu aċċertati, imbagħad 
aġġornati, iċ-"ċwievet" ta' kategorizzazzjoni għall-enerġiji finali skond is-settur u l-użi 
prinċipali ta' l-enerġija.

2.2 Kontabilita insuffiċenti u inadegwata ta' l-enerġiji primarji

L-għarfien dwar il-flussi ta' enerġija attwalment jiddependi fuq żewġ rekwiżiti: id-
disponibilita ta' informazzjoni dwar il-kontenut kalorifiku ta' l-enerġiji kalkolati, u l-
eżistenza ta' strumenti għall-kejl tal-flussi fiżiċi.

L-iżvilupp ta' l-enerġija nukleari u ta' l-enerġiji rinnovabbli qed joħloq numru ta' problemi 
f'dan il-qasam li s'issa ftit li xejn ġew solvuti.

Enerġija Nukleari
L-enerġija nukleari hija attwalment kalkolata biss fil-każ ta' l-elettriku prodott mill-impjanti 
ta' enerġija. Dan il-kalkolu huwa bbażat mhux fuq l-ekwivalenza termali ta' l-elettriku għal 
kull effett Joule (bħalma huwa l-konsum ta' l-elettriku finali), iżda fuq is-sħana prodotta minn 
impjant tat-teknoloġija attwalment dominanti, fi kliem ieħor b'effiċjenza medja ta' madwar 
33%. Dan l-approċċ ma jsemmix il-flussi termali reali minn fjuwils nukleari, bħalma huwa fil-
każ tal-faħam jew taż-żejt.

Il-problema attwali l-oħra fil-każ ta' l-enerġija nukleari hija l-livell limitat ta' l-għarfien 
speċifiku dwar il-flussi ta' l-enerġija involuti fiċ-ċiklu tal-fjuwil.
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Biex dan in-nuqqas fl-istatistiċi ta' l-UE dwar l-enerġija, aħna nipproponu li nżidu 
kwestjonarju dwar l-enerġija nukleari fl-Anness B (kwestjonarji annwali).

Enerġiji rinnovabbli
Meta l-flussi ta' l-enerġiji rinnovabbli jiġu kkalkolati, dan isir f'ħafna modi:
 fil-każ tal-bijomass u d-derivati tiegħu, fuq il-bażi tal-kontenut kalorifiku, bħalma huwa 

fil-każ tal-fjuwils fossili;
 fil-każ ta' l-elettriku prodott minn enerġija mill-ilma, r-riħ jew x-xemx, fuq il-bażi ta' kWh 

imkejla f'termini tat-termali ekwivalenti għal kull effett Joule;
 fil-każ ta' l-enerġija solari termika f'użu dirett, fuq il-bażi ta' m2 ta' kolletturi installati u l-

proporzjonijiet Joule/m2;
 fil-każ ta' l-enerġija ġeotermali, fuq il-bażi tal-kontenut kalorifiku ta' l-ilma jew fwar 

ġeotermali.

Dan il-metodu ta' evalwazzjoni ta' l-enerġiji rinnovabbli joħloq il-problema tan-nuqqas ta' 
għarfien dwar il-flussi reali ta' l-enerġiji (b'mod partikular fil-każ ta' l-enerġiji mix-xemx) u l-
flussi ta' l-enerġiji mobilizzati fil-konverżjonijiet (b'mod partikulari fil-każ tal-bijofjuwils).

Sabiex jiġu solvluti dawn in-nuqqasijiet, aħna nipproponu li tiġi estiża d-dejta meħtieġa 
għas-settur ta' l-enerġija bijomass u dik mix-xemx. Biex tiġi evitata distorsjoni kkawżata 
mill-konvenzjonijiet ta' konverżjoni ta' l-enerġija finali f'enerġija primarja, nipproponu 
li l-objettivi u l-istatistiċi futuri ta' l-UE dwar l-enerġiji rinnovabbli jkunu bbażati fuq il-
persentaġġi ta' l-enerġija finali (ara wkoll il-Kapitolu 3 - Indikaturi).

3. Indikaturi

Issa li l-UE għandha objettivi preċiżi għall-politika dwar l-enerġija, għandha bżonn l-
istrumenti għall-monitoraġġ kwantitattiv tar-riżultati: dan huwa l-irwol ta' l-indikaturi li jridu 
jiddeterminaw il-kontenut u l-organizzazzjoni tas-sistema ta' statistika.

3.1. Preġudizzju ta' l-istatistiċi li huma espressi f'"enerġija primarja"

L-iktar referenza użata biex tikkaratterizza s-sistemi ta' enerġija ta' l-Istati Membri jew ta' l-
Unjoni Ewropea hija l-figuri jew il-grafiki li juru s-sehem ta' l-enerġiji differenti fl-enerġija 
primarja.

Dawn il-figuri u l-grafiki huma bbażati fuq fatturi ta' konverżjoni bejn l-enerġija finali u l-
enerġija primarja u dawn joħolqu problema. Attwalment, bħala drawwa, l-elettriki primarji ta' 
oriġini rinnovabbli huma kalkolati skond l-ekwivalenti termali tagħhom għal kull effett Joule 
(1 TWh = 0.086 Mtoe), mentri l-elettriku ta' oriġini nukleari, li huwa kkunsidrat ukoll bħala 
elettriku primarju, huwa kkalkolat fuq il-bażi tas-sħana prodotta fir-reattur (1 TWh = 0.26 
Mtoe bħala drawwa). Għalhekk, l-istess produzzjoni ta' elettriku finali f'TWh għandu valur 
differenti fit-total għall-produzzjoni ta' enerġija primarja (espress f'Mtoe) skond l-oriġini 
tagħha: 1 TWh ta' nukleari jiswa 3 darbiet aktar minn 1 TWh ta' rinnovabbli.
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Dan għandu riperkussjonijiet fuq l-importanza li l-istatistiċi jorbtu mal-varji tipi ta' enerġija: 
jonfħu b'mod artifiċjali lil dawk li għandhom l-aktar effiċjenza elettrika baxxa (in-nukleari u 
l-faħam) u jissottovalutaw is-sehem ta' enerġiji b'effiċjenza elettrika għolja (ir-rinnovabbli u l-
gass).

Bernard Laponche għamel analiżi dettaljata tad-dokumenti statistiċi bbażatia fuq il-Green 
Paper1 li turi l-kobor ta' dan it-tgħawwiġ.

Sabiex jiġi kkoreġut dan it-tgħawwiġ serju fl-interpretazzjoni ta' l-istatistiċi, aħna 
nipproponu li
 - l-objettivi f'figuri għall-Politika Ewropea dwar l-Enerġija (titjib ta' l-effiċenza fl-

enerġija, is-sehem ta' l-enerġiji rinnovabbli, eċċ.) għandhom jiġu espressi f'termini 
ta' enerġija finali;

 - għandu jitwaqqaf grupp indipendenti ta' esperti taħt il-EUROSTAT biex tiġi 
reveduta r-relevanza tal-fatturi attwali ta' konverżjoni.

3.2. L-inkonsistenzi fl-indikaturi ta' indipendenza ta' l-enerġija

Il-mod kif jiġu kalkolati l-flussi ta' l-enerġija għandu impatt dirett fuq il-kejl tal-produzzjoni 
primarja u l-konsum primarju, u għalhekk fuq il-mod kif huma kalkolati l-indikaturi ta' 
indipendenza u ta' awto-suffiċenza. Żewġ sorsi maġġuri ta' preġudizzju huma msemmija hawn 
taħt:
 - in-nuqqas ta' kalkolu, jew kalkolu parzjali, ta' ċerti flussi ta' l-enerġija. Din il-problema 

hija speċifika għall-enerġija nukleari: il-fatt li l-fjuwils fissili mhumiex kalkolati jfisser li 
dawn la jidhru fl-importazzjonijiet u lanqas fl-esportazzjonijiet, u dan joħloq tgħawwiġ de 
facto fl-evalwazzjoni tal-proporzjonijiet li jkejlu l-indipendenza jew l-awto-suffiċenza;

 - it-tgħawwiġ fil-kalkolazzjoni ta' enerġiji primarji li huma maħsuba għall-produzzjoni ta' 
l-elettriku. Kif imsemmi diġa, l-impatt hawnhekk huwa fuq kif jiġu mifhuma l-flussi ta' l-
enerġija.

3.3 Impressjonijiet ambigwi ta' ċerti indikaturi ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija

Fil-fatt, dan il-kunċett jirreferi għal żewġ realtajiet separati li madanakollu huma marbutin 
sew flimkien:
 l-effikaċja teknika li biha nipproduċu u nikkunsmaw l-enerġija,
 l-effikaċja ekonomika tas-sistema ta' l-enerġija.

L-effikaċja teknika tkejjel il-kapaċita li tiġi sodisfata d-domanda (għat-tisħin, trasport, 
proċessi ta' produzzjoni, eċċ.) bi kwantitajiet iżgħar ta' prodotti ta' l-enerġija. Din hija mkejla 
skond is-settur u l-użu. 

L-effikaċja ekonomika tkejjel il-kapaċita ta' l-ekonomija biex tipproduċi 1 EUR ta' Prodott 
Gross Domestiku (PGD) bi kwantita iżgħar ta' enerġija (jew b'1 EUR iktar bl-istess 
enerġija): Din hija ġeneralment imkejla b'mod globali bl-intensita ta' l-enerġija (primarja jew 

1 Bernard Laponche: Energy Consumption in the European Union, March 2006. Dan id-dokument jista' jiġi 
mitlub bl-email: cturmes@europarl.europa.eu 

mailto:cturmes@europarl.europa.eu
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finali) tal-PGD u l-intensita ta' l-enerġija tal-PGD bi struttura kostanti1, li tqis il-konsum 
totali finali u primarju.

Għandhom jiġu evitati b'mod assolut żewġ każijiet ta' perikolu:
 il-konfużjoni bejn l-effikaċja ta' l-enerġija (f'termini ta' objettivi tal-politika dwar l-

enerġija) u t-tendenzi strutturali fl-ekonomija2;
 forom ta' preġudizzju introdotti mill-kalkolu ta' l-elettriku primarju fl-indikaturi: l-

indikaturi ta' l-enerġija finali ma jikkawżawx din il-problema, iżda lanqas jippermettu li 
jiġu mifhuma d-dinamiki tas-settur ta' trasformazzjoni.

Bil-għan li jiġi provdut qari aktar oġġettiv ta' l-istatistiċi ta' l'enerġija, aħna nipproponu li l-
pubblikazzjonijiet EUROSTAT kollha għandhom jinkludu l-indiċi li ġejjin:

Indiċi ta' diversita ta' mix primarju (Shannon-Wiener)

Livell ta' indipendenza (produzzjoni primarja/konsum primarju)

Livell globali ta' awto-suffiċenza
Indipendenza u 
sikurezza tal-provvista

Livell ta' awto-suffiċenza tas-sistema elettrika

Intensita ta' enerġija tal-PGD: primarja, finali 

Intensita ta' enerġija tal-PGD ta' struttura kostanti: primarja, finali

ODEX
Effiċenza ta' enerġija

Enerġija għal kull abitant: primarja, finali, elettrika

Emissjonijiet ta' enerġija CO2

Intensità ta' enerġija CO2 tal-PGD, emissjonijiet ta' enerġija CO2 
għal kull abitant
Is-sehem ta' l-elettriku rinnovabbli fil-konsum ta' l-elettriku 
domestiku

Ambjent, klima

Is-sehem tas-sorsi rinnovabbli fil-konsum finali

2 Indikaturi aktar kumplessi bħalma huma l-intensita bi struttura kostanti jew l-ODEX huma tentattivi biex jiġi 
trattat l-ewwel każ ta' perikolu, ara www.odyssee-indicators.org 

http://www.odyssee-indicators.org
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