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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 li jippromwovu l-

effiċjenza fl-enerġija fl-Unjoni 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' 

30 % għall-2030 u sabiex titwitta t-triq 

għal iktar titjib fl-effiċjenza fl-enerġija lil 

hinn minn dawk id-dati. Din 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 tipprevedi l-istabbiliment ta' 

miri u kontributi nazzjonali indikattivi 

għall-effiċjenza fl-enerġija għall-2020 u 

għall-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" matul il-katina 

tal-enerġija kollha, inklużi l-ġenerazzjoni 

tal-enerġija, it-trażmizzjoni, 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, 

f'konformità mal-miri tal-enerġija u tal-

klima tal-Unjoni fuq terminu twil għall-

2050 u l-Ftehim ta' Pariġi. Din 

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 tipprevedi l-istabbiliment ta' 

miri nazzjonali indikattivi għall-effiċjenza 

fl-enerġija għall-2020 u għall-2030."; 

Or. en 
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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-Artikoliv [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 nazzjonali tal-effiċjenza 

fl-enerġija li b'mod kumulattiv għandhom 

ikunu f'konformità mal-mira tal-Unjoni 

għall-2030 imsemmija fil-paragrafu 1 tal-

Artikolu 1 u f'konformità mal-Artikoliv [4] 

u [6] tar-Regolament (UE) XX/20XX [il-

Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija]. Meta 

jistabbilixxu l-livell tal-miri tagħhom, 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 jiġi 

permess tkabbir industrijali u ekonomiku 

miżjud flimkien mal-objettivi ewlenin ta' 

din id-Direttiva f'konformità mal-

Artikolu 1 u sabiex tingħata biżżejjed 

flessibbiltà lill-Istati Membri biex jilħqu l-

miri nazzjonali indikattivi tagħhom tal-

effiċjenza fl-enerġija 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 
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tal-effiċjenza fl-enerġija għandhom iqisu 

l-istadji kollha tal-katina tal-enerġija, 

inklużi l-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, id-

distribuzzjoni u l-użu aħħari. L-Istati 

Membri għandhom jinnotifikaw dwar 

dawk il-miri 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]."; 

Or. en 

 


