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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Ma hemm l-ebda mira vinkolanti 

fil-livell nazzjonali fil-perspettiva tal-2030. 

Il-ħtieġa tal-Unjoni li tilħaq il-miri tagħha 

tal-effiċjenza fl-enerġija fil-livell tal-UE, 

espressi f'konsum tal-enerġija primarja u 

finali, fl-2020 u fl-2030 tenħtieġ li tiġi 

stabbilita b'mod ċar fil-forma ta' mira 

vinkolanti ta' 30 %. Din il-kjarifika fil-

livell tal-Unjoni ma għandhiex tirristrinġi 

lill-Istati Membri għaliex il-libertà 

tagħhom tinżamm biex ikunu jistgħu 

jistabbilixxu l-kontribut nazzjonali 

tagħhom abbażi tal-konsum tal-enerġija 

primarja jew finali, jew tal-iffrankar tal-

enerġija primarja jew finali, jew tal-

intensità tal-enerġija. Jenħtieġ li l-Istati 

Membri jistabbilixxu l-kontribuzzjonijiet 

indikattivi nazzjonali tagħhom tal-

effiċjenza fl-enerġija nazzjonali filwaqt li 

jqisu 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. 

Dan ifisser li l-konsum ta' enerġija primarja 

għandu jitnaqqas bi 23 % u li l-konsum ta' 

enerġija finali għandu jitnaqqas bi 17 % fl-

Unjoni meta mqabbel mal-livelli tal-2005. 

Evalwazzjoni regolari tal-progress;ejn il-

kisba tal-mira tal-Unjoni għall-2030 hija 

neċessarja u hija stipulata fil-proposta 

leġiżlattiva dwar il-Governanza tal-Unjoni 

tal-Enerġija. 

(4) Ma hemm l-ebda mira vinkolanti 

fil-livell nazzjonali fil-perspettiva tal-2030. 
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tal-effiċjenza fl-enerġija fil-livell tal-UE, 

espressi f'konsum tal-enerġija primarja u 

finali, fl-2020 u fl-2030 tenħtieġ li tiġi 

stabbilita b'mod ċar fil-forma ta' mira 

indikattiva ta' 30 %. Din il-kjarifika fil-

livell tal-Unjoni jenħtieġ li ma tirristrinġix 

lill-Istati Membri għaliex il-libertà 

tagħhom tinżamm biex ikunu jistgħu 

jistabbilixxu l-kontribuzzjonijiet nazzjonali 

tagħhom abbażi tal-konsum tal-enerġija 

primarja jew finali, jew tal-iffrankar tal-

enerġija primarja jew finali, jew tal-

intensità tal-enerġija. Jenħtieġ li l-Istati 

Membri jistabbilixxu l-kontribuzzjonijiet 

indikattivi nazzjonali tagħhom tal-

effiċjenza fl-enerġija nazzjonali filwaqt li 

jqisu 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. 

Dan ifisser li l-konsum ta' enerġija primarja 

jenħtieġ li jitnaqqas bi 23 % u li l-konsum 

ta' enerġija finali jenħtieġ li jitnaqqas bi 

17 % fl-Unjoni meta mqabbel mal-livelli 

tal-2005. Evalwazzjoni regolari tal-

progress lejn il-kisba tal-mira tal-Unjoni 

għall-2030 hija neċessarja u hija stipulata 

fil-proposta leġiżlattiva dwar il-

Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija. 
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