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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

L-għan tal-proposta

Imsejjes fuq Ftehim mal-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika dwar il-koordinazzjoni ta’
programmi ta’ tikkettar ta’ l-effiċjenza enerġetika għat-tagħmir ta’ l-uffiċċju, ir-Regolament 
(KE) 2422/2001 jistabilixxi r-regoli għall-implimentazzjoni tal-programm ta’ l-Energy Star għat-
tagħmir ta’ l-uffiċċju (kompjuters, moniters tal-kompjuters, printers, skenners, magni tal-feks) 
fil-Komunità. L-għan ta' din il-proposta għar-riformulazzjoni tar-Regolament (KE) 2422/2001 
huwa li l-implimentazzjoni tal-programm ta’ l-Energy Star tiġi adattata għall-Ftehim il-ġdid 
bejn il-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar il-koordinazzjoni tal-
programmi ta’ tikkettar ta’ l-effiċjenza enerġetika għat-tagħmir ta’ l-uffiċċju. Il-Ftehim il-ġdid 
jipprovdi l-bażi għat-tkomplija tal-programm ta’ l-Energy Star fi ħdan il-Komunità għal perjodu 
ieħor (it-tieni) ta' ħames snin. Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill għall-firma u l-konklużjoni tal-
Ftehim il-ġdid ta’ l-Energy Star qed titressaq quddiem il-Kunsill fl-istess waqt li qed titressaq 
din il-proposta biex jitfassal mill-ġdid ir-Regolament (KE) 2422/2001.

Il-proposti dwar il-Ftehim il-ġdid u għat-tfassil mill-ġdid tar-Regolament (KE) 2422/2001 iqisu 
l-esperjenza miksuba tul l-ewwel perjodu ta’ implimentazzjoni tal-programm ta’ l-Energy Star 
fil-Komunità bejn l-2001 u l-2006, u l-konsultazzjonijiet tal-Bord ta' l-Energy Star tal-
Komunità Ewropea. L-għan huwa wkoll li titjieb l-implimentazzjoni tal-programm ta’ l-Energy 
Star sabiex l-programm isir aktar effettiv u jiġi sfruttat l-iffrankar potenzjali ta' l-enerġija.

Għaliex il-programm ta’ l-Energy Star għandu jitkompla

Ir-raġunijiet dettaljati għaliex għandu jitkompla l-programm ta’ l-Energy Star għat-tieni 
perjodu ta’ ħames snin jinsabu fil-Komunikazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta’ l-
Energy Star tul il-perjodu 2001-20051 u fir-Rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill 
biex jinfetħu negozjati dwar it-tieni Ftehim ta’ l-Energy Star2. Il-punti ewlenin huma mqassra 
hawn taħt:

L-użu effiċjenti ta’ l-enerġija huwa wieħed mill-pilastri ewlenin għal politika •
sostenibbli dwar l-enerġija fil-KE. Il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar l-effi
ċjenza enerġetika3 tidentifika l-benefiċċji prinċipali ta' l-użu effiċjenti ta' l-enerġija li 
ġejjin: l-iżgurar tal-kompetittività ta’ l-ekonomija Ewropea minħabba f’inqas infiq 
fuq l-enerġija, il-ħarsien ta’ l-ambjent minħabba t-tnaqqis fl-emissjonijiet tad-
dijossidu tal-karbonju kkawżati bl-użu ta’ l-enerġija, is-sikurezza tal-provvista ta’ l-
enerġija minħabba t-tnaqqis fid-domanda għall-enerġija, u għalhekk, it-tnaqqis tad-
dipendenza fuq l-importazzjonijiet ta’ l-enerġija.

It-tagħmir ta' l-uffiċċju jirrappreżenta sehem sinifikanti fil-konsum ta’ l-elettriku fil-•
KE. Jekk ma jittieħdux miżuri, il-konsum jista' jiżdied aktar ma tittejjeb il-
funzjonalità u jiżdied l-ammont ta' apparat bħal dan fl-uffiċini u d-djar. Sabiex jintla
ħqu l-miri ffissati fil-Green Paper dwar l-effiċjenza enerġetika, ir-rendiment ener
ġetiku tat-tagħmir ta’ l-apparat għandu jittejjeb aktar.
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Il-programm ta’ l-Energy Star tal-KE jipprovdi qafas għall-koordinament ta’ l-•
isforzi nazzjonali ta’ l-Istati Membri tal-KE biex titjieb l-effiċjenza enerġetika tat-
tagħmir ta’ l-uffiċċju. Tinħtieġ strateġija kkoordinata sabiex jitnaqqas l-impatt 
negattiv fuq l-industrija u l-kummerċ, minħabba li r-rekwiżiti nazzjonali mhux 
ikkoordinati jistgħu jimponu aktar spejjeż fuq manifatturi, kummerċjanti u, g
ħaldaqstant, fuq xerrejja u utenti tat-tagħmir ta’ l-uffiċċju.

Minħabba li t-tagħmir ta’ l-uffiċċju jinbiegħ mad-dinja kollha, miżuri biex tittejjeb l-•
effiċjenza enerġetika għandhom jiġu implimentati flimkien ma’ msieħba globali u 
ma' dawk responsabbli għad-deċiżjonijiet. Strateġija armonizzata tnaqqas l-ispejjeż
ta’ l-implimentazzjoni tal-programm u tevita l-konfużjoni għall-konsumaturi. Il-
programm ta’ l-Energy Star jipprovdi qafas għal azzjoni ta’ koordinament, biex 
titjieb l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta' l-uffiċċju, ma' l-Istati Uniti, il-Ġappun, 
u swieq oħra ewlenin. Għalhekk, il-programm ta’ l-Energy Star li jappartjeni lill-US 
Environmental Protection Agency (USEPA) u li huwa ġestit mill-Kummissjoni 
Ewropea għall-KE u għaż-ŻEE, huwa l-pjattaforma naturali għall-miżuri mmirati 
lejn it-titjib ta’ l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta’ l-uffiċċju permezz tat-
tikkettar.

Il-programm volontarju ta’ l-Energy Star huwa aċċettat mill-biċċa l-kbira tal-•
manifatturi. Barra minn hekk, fl-Istati Uniti ta’ l-Amerika dan il-programm huwa 
importanti għall-akkwist pubbliku, billi fil-proċeduri ta’ l-akkwist pubbliku g
ħandhom jitħarsu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. Dan huwa ta’ inċentiv għall-
manifatturi biex joħorġu fis-suq prodotti konformi mar-rekwiżiti tal-programm.
B’hekk, is-suq qed jiġi orjentat lejn prodotti effiċjenti enerġetikament, u jista’ jintla
ħaq iffrankar sinifikanti ta’ l-enerġija, dejjem sakemm l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
jkunu eżiġenti (eż. jkopru 25% tal-mudelli) meta jiġu ffisati l-kriterji. Il-
Kummissjoni temmen li l-kontribut ta’ l-esperti tal-KE huwa importanti għall-i
żvilupp ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi konsistenti u eżiġenti.

Għalkemm mhuwiex possibbli li jiġi kkwantifikat l-iffrankar ta' l-enerġija, il-•
Kummissjoni u dawk ikkonċernati jaħsbu li l-programm ta' l-Energy Star għat-tag
ħmir ta' l-uffiċċju kkontribwixxa għal titjib fl-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta' l-
uffiċċju mibjugħ fl-UE. Min-naħa l-oħra, għad hemm potenzjal sinifikanti biex 
titjieb il-prestazzjoni enerġetika tat-tagħmir ta' l-uffiċċju f’termini ekonomikament 
effikaċi. Madankollu, il-pass mgħaġġel ta’ l-innovazzjoni u taċ-ċikli ta’ l-iżvilupp 
tal-prodott jeħtieġ strumenti flessibli ħafna, bħal skemi volontarji ta’ tikkettar, li 
jistgħu jiġu adattati b’aktar ħeffa għall-progress u l-iżviluppi teknoloġiċi tas-suq.

Il-programm itejjeb it-trasparenza tas-suq tat-tagħmir ta’ l-uffiċċju, partikolarment •
fir-rigward tal-prestazzjoni enerġetika tat-tagħmir ta’ l-uffiċċju. Dan huwa 
prerekwiżit biex iħeġġeġ lill-konsumaturi, lis-settur terzjarju u lill-awtoritajiet ta’ l-
akkwist pubbliku sabiex jinkludu fid-deċiżjoni tax-xiri l-effiċjenza enerġetika u l-
ispejjez totali ta’ l-approprjazzjoni, inkluż l-ispejjeż għall-konsum ta' l-elettriku.
B’mod partikolari, id-database ta’ l-Energy Star ġestita mill-Kummissjoni tista’
tintuża mill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali bħala bażi għall-attivitajiet li 
jippromwovu partikolarment tagħmir ta' l-uffiċċju effiċjenti enerġetikament.
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Il-Ftehim il-ġdid ta’ l-Energy Star

L-ewwel Ftehim ma’ l-Istati Uniti skada f’Ġunju 2006. Il-Kummissjoni pproponiet li l-Ftehim ji
ġġeded għal perjodu ieħor ta’ ħames snin. Fil-5 ta’ Mejju 2006, ġiet awtorizzata biex 
tinnegozja Ftehim ġdid. Il-Parlament Ewropew tgħarraf bin-negozjati dwar il-Ftehim il-ġdid ta’
l-Energy Star waqt is-seduta tal-Kumitat ta’ l-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija tat-
30 ta' Mejju 2006.

Il-proposta dwar il-Ftehim il-ġdid fiha rekwiżit ċar li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni g
ħandhom ikunu eżiġenti meta jiġu ffissati l-kriterji ta’ l-effiċjenza enerġetika. Dan huwa 
prerekwiżit biex l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta’ l-uffiċċju tinxtered b’mod effettiv. Barra 
minn hekk, il-kriterji ta’ l-effiċjenza enerġetika għandhom jindirizzaw il-konsum ta’ l-enerġija 
mhux biss waqt li t-tagħmir ikun standby imma wkoll fl-istati rilevanti l-oħra, partikolarment 
meta jkun mixgħul.

B’hekk, l-Anness C għall-Ftehim il-ġdid propost fih speċifikazzjonijiet tekniċi komuni, għall-
moniters u tagħmir stampanti (fotokopjatriċi, printers, skenners u magni tal-feks), eżiġenti u 
innovattivi li jkopru l-konsum ta’ l-enerġija kemm waqt stat standby kif ukoll meta mixgħul. 
Stimi jissuġġerixxu li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni l-ġodda għal tagħmir stampanti li 
ġew ikkonfermati mill-Bord ta' l-Energy Star tal-KE (forum konsultattiv magħmul mill-Istati 
Membri, l-industrija u NGOs ambjentali u tal-konsumatur) fl-24 ta' Mejju 2006, se jiffrankaw 
17TWh fl-UE-25 tul it-tliet snin li ġejjin. Id-dettalji dwar il-kalkolu jinstabu fis-sit 
www.eu.energystar.org. Qed jiġu żviluppati speċifikazzjonijiet tekniċi komuni ġodda għall-
kompjuters, li huma maħsuba li jidħlu fis-seħħ fl-2007.

Bidliet proposti fir-Regolament (KE) 2422/2001

Matul il-konsultazzjonijiet dwar l-għan tat-tiġdid tal-Ftehim ta’ l-Energy Star, il-Bord ta' l-
Energy Star tal-KE (ECESB) talab li, jekk il-Ftehim jiġġedded, il-programm ta' l-Energy Star 
jixraq li jiġi implimentat b’mod aktar effiċjenti fil-KE. Għalhekk ġew proposti bosta 
simplifikazzjonijiet, kemm f’dan it-tfassil mill-ġdid tar-Regolament (KE) 2422/2001, kif ukoll fl-
abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim il-ġdid – partikolarment is-
simplifikazzjoni tal-proċessi għall-aġġornament tal-kriterji ta’ l-effiċjenza enerġetika biex il-
programm isir aktar flessibli u faċli biex jadatta ruħu għall-progress u l-żvilupp teknoloġiku 
qawwi fis-suq.

Safejn it-tfassil mill-ġdid tar-Regolament (KE) 2422/2001 huwa kkonċernat, il-bidliet proposti 
huma maħsuba biex jitnaqqsu l-ispejjeż ta' l-implimentazzjoni għall-istituzzjonijiet Komunitarji 
u għall-Istati Membri, skond in-natura volontarja tal-programm. Il-bidliet proposti jirriflettu x'
ħareġ minn diskussjonijiet esplorattivi fl-ECESB.

Artikolu 6: Il-promozzjoni tal-lowgo

Il-proposta għandha tneħħi l-obbligi ta’ l-Istati Membru u tal-Kummissjoni li jippromwovu l-
lowgo għaliex il-programm Energy Star huwa skema volontarja ta’ tikkettar għall-manifatturi. 
Għalhekk ir-reġistrazzjoni u l-promozzjoni tal-prodott hija r-responsabiltà tal-manifatturi. 
Madanakollu, il-Kummissjoni se tkompli tipprovdi listi ta’ manifatturi li jipparteċipaw u ta’
prodotti reġistrati, kif ukoll portal ta’ l-internet li jinkludi database tal-prodotti reġistrati, tag
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ħrif għal xerrejja/utenti ta’ tagħmir ta' l-uffiċċju, fost l-oħrajn.

Artikolu 8: Il-Bord ta' l-Energy Star tal-Komunità Ewropea (ECESB)

Il-proposta hija biex jitneħħa l-obbligu ta' l-ECESB biex joħroġ rapport dwar il-penetrazzjoni 
fis-suq ta’ prodotti bl-Energy Star u dwar it-teknoloġija disponibli. L-esperjenza turi li l-
ECESB mhux f’pożizzjoni li jwettaq dan ix-xogħol (fosthom minħabba nuqqas ta’ riżorsi). 
Minflok, il-Kummissjoni tippjana li toħroġ sejħa għall-offerti għal stħarriġ tas-suq tas-settur tat-
tagħmir ta' l-uffiċċju biex tgħin fl-aggornamenti tal-ġejjieni tal-kriterji ta’ l-effiċjenza ener
ġetika.

Il-proposta hi li titneħħa l-ħtieġa li l-Kummissjoni żżomm il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
infurmati bl-attivitajiet tal-Bord. Dan għaliex m’għadux meqjus meħtieġ minħabba li l-portal ta’
l-internet tal-Kummissjoni dwar l-Energy Star fih t-tagħrif kollu rilevanti għall-
implimentazzjoni tal-programm, inkluż tagħrif dwar l-attivitajiet ta’ l-ECESB, jiġifieri minuti 
tal-laqgħat, dokumenti ta’ ħidma, pjan ta' xogħol, fost l-oħrajn.

Artikolu 10: Pjan ta' xogħol

Dan l-Artikolu nkiteb mill-ġdid biex jiġi adattat għall-istadju attwali ta’ l-implimentazzjoni tal-
programm (inħareġ pjan ta’ xogħol għall-2006) u biex ikun konsistenti ma' l-emendi proposti 
ta' l-Artikoli 6 u 8.

Proposta oħra għandha tippermetti lill-Kummissjoni toħroġ u tippubblika pjan ta’ xogħol 
annwali b’konsultazzjoni mal-ECESB. Dan l-arranġament kien qed jintuża f’dawn l-aħħar snin 
u meqjus li jixraq minħabba li jassigura trasparenza sħiħa.

Artikolu 11: Proċeduri preparatorji għar-reviżjoni ta' kriterji tekniċi

Din l-emenda tagħmilha ċara li l-ECESB u l-Kummissjoni jistgħu jieħdu l-inizjattiva li 
jemendaw il-Ftehim u, b'mod partikolari, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni. 

Barra minn hekk, l-obbligi tal-ECESB fir-rigward tar-reviżjoni ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi 
tnaqqsu għaliex mill-esperjenza ħareġ li l-ECESB għandha riżorsi limitati u ma tistax tissodisfa 
dawn id-dispożozzjonijiet.

Artikolu 13 tar-Regolament (KE) 2422/2001: L-implimentazzjoni

Dan l-Artikolu tneħħa minħabba li m’hemmx obbligi ta’ l-Istati Membri li dwarhom ikun jinħtie
ġ rapport.

Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 2422/2001 – Artikolu 13 tal-verżjoni rriformulata Revi
żjoni

Dan l-Artikolu nkiteb mill-ġdid biex jitħaffef il-piż ta' l-implimentazzjoni tal-programm minn
fuq il-Kummissjoni u biex isir aktar konsistenti man-natura volontarja ta’ l-iskema ta’ l-Energy 
Star. 

Anness

L-Anness li juri l-lowgo tneħħa għaliex il-marki ta' l-Energy Star diġà ġew inklużi fil-Ftehim u 
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4 Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta’ Marzu 2001 dwar użu aktar strutturat tat-teknika tat-tfassil mill-
ġdid ta’ atti legali, ĠU C 77, 28.3.2002.

m’hemmx il-ħtieġa li jidhru mill-ġdid. Barra minn hekk, bidliet fid-diżinn tal-lowgo li 
jappartjeni lill-US Environmental Protection Agency m’għandux ikun suġġett għal proċedura 
Komunitarja ta’ ko-deċiżjoni.

Riformulazzjoni

Din il-proposta tfassal mill-ġdid ir-Regolament (KE) 2422/2001, b'konformità mal-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-teknika tat-tfassil mill-ġdid ta' l-atti legali4. Dan ifisser li tinkorpora 
f’test waħdieni l-emendi sostantivi għar-Regolament (KE) 2422/2001 u d-dispożizzjonijiet tieg
ħu li ma tbiddlux. Din il-proposta se tissostitwixxi u tħassar ir-Regolament (KE) 2422/2001. 
Dan għandu jgħin biex jagħmel il-leġiżlazzjoni Komunitarja aktar aċċessibbli u trasparenti.
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5 ĠU C 150 E, 30.5.2000, p. 73 u ĠU C 180 E, 26.6.2001, p. 262 […].
6 ĠU C 204, 18.7.2000, p. 18[…]
7 ĠU C […].
8 L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-1 ta' Frar 2001(ĠU C 267, tal-21.9.2001, p. 49), il-Pożizzjoni 

Komuni tal-Kunsill tal-31 Mejju 2001 (għadu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjonijiet 
tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Ottubru 2001 ĠU C […].

9 ĠU L 332, 15.12.2001, p. 1.

ê2422/2001/KE (adattat)
2006/0187 (COD)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar programm Komunitarju ta’ tikettar ta’ l-effiċjenza enerġetika
tat-tagħmir ta’ l-uffiċċju

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni5,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew6,

Wara li kkonsultaw⌦Wara li kkunsidraw⌫ l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni7,

Waqt li jaġixxu bi qbil mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat8,

Billi:

ò ġdid

(1) Għandhom isiru għadd ta’ tibdiliet sostanzjali fir-Regolament (KE) Nru 2422/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 20019. Dan id-dokument għandu 
jitfassal mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza

ê 2422/2001 premessa (1) 
(adattat)
ð ġdid
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(2) It-tagħmir ta' l-uffiċċju għandu sehem sinifikanti mill-konsum totali ta' l-elettriku. L-
iktar miżura effettiva għat-tnaqqis tal-konsum ta' l-elettriku tat-tagħmir ta' l-uffiċċju 
huwa li jitnaqqas il-konsum standby bi qbil mal-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Mejju ta' l-
1999 dwar telf standby minn tagħmir elettroniku tal-konsumatur. Il-mudelli varji 
disponibbli fis-suq tal-Komunità għandhom livelli differenti ħafna ta’ konsum ⌦ ta’ l-
enerġija⌫ fl-standby mode ð għal funzjonalitajiet simili, u hemm potenzjal qawwi 
biex titjieb l-effiċjenza enerġetika tagħhomï .

ê 2422/2001 premessa (2)
ð ġdid

(3) Hemm, iżda, miżuri oħra għat-tnaqqis tal-konsum ta' l-elettriku minn dan it-tagħmir, b
ħal li jintefa meta mhux meħtieġ, mingħajr ma tkun kompromessa il-funzjonalità. Il-
Kummissjoni għandha taċċerta liema miżuri huma xierqa sabiex tisfrutta wkoll dan il-
potenzjal li tinħela inqas enerġija ð It-titjib ta’ l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta' l-
uffiċċju jgħin biex titjieb il-kompetittività tal-Komunità u s-sigurtà tal-provvista tal-
provvista tagħha ta' l-enerġija, u biex jitħares l-ambjent ï .

ê 2422/2001 premessa (3)

(4) Huwa importanti li jkunu promossi miżuri immirati lejn il-funzjonament xieraq tas-suq 
intern.

ê 2422/2001 premessa (4) 
(adattat)

(5) Huwa mixtieq li jkunu koordinati l-inizjattivi nazzjonali dwar l-ittikkettar dwar l-użu ta' 
l-enerġija biex jitnaqqas l-impatt ħażin, ⌦ tal-miżuri meħuda biex dawn jiġu 
implimentati,⌫ fuq l-industrija u l-kummerċ.

ê 2422/2001 premessa (5)

(5) It is appropriate to take as a base a high level of protection in proposals for the 
approximation of the provisions laid down by law, regulation or administrative action in 
Member States concerning health, safety, environmental protection and consumer 
protection. This Regulation contributes to a high level of protection for both the 
environment and the consumer, in aiming at a significant improvement of the energy 
efficiency of this type of equipment.

ê 2422/2001 premessa (6)
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(6) Peress li l-għanijiet ta' l-azzjoni proposta ma jistgħux ikunu suffiċjentament miksuba 
mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk ikunu miksuba aħjar fuq livell tal-Komunità, il-
Komunità tista’ tadotta miżuri bi qbil mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat. Bi qbil mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx ‘l hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu 
dawk l-oġġettivi.

ê 2422/2001 premessa (7) 
(adattat)

(7) Minbarra dan, l-Artikolu 174 tat-Trattat isejjaħ għall-protezzjoni u t-titjib ta' l-ambjent 
u l-utilizzazzjoni razzjonali u prudenti tar-riżorsi naturali, liema żewġ oġġettivi huma 
fost dawk tal-politika tal-Komunità dwar l-ambjent. Il-ġenerazzjoini u l-konsum ta' l-
elettriku ilaħħqu għal 30 % ta' l-emissjonijiet tad-dijossidju tal-karbonju magħmul mill-
bniedem (CO2) u għal xi 35 % tal-konsum ta' enerġija primarja fil-Komunità. Dawn il-
persentaġġi qed jiżdiedu, u telf minn standby minn tagħmir elettriku ilaħħaq għal 
madwar 10 % tal-konsum tiegħu.

ê 2422/2001 premessa (8) 
(adattat)

(8) Minbarra dan, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/364/KEE tal-5 ta' Ġunju 1989 fuq programm 
ta' azzjoni tal-Komunità għat-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-użu ta' l-elettriku10għandha bħala 
ż-żewġ oġġettivi tagħha li tħeġġeġ lill-konsumaturi biex jiffavorixxu apparat u tagħmir 
domestiku b'effiċjenza għolja ta' użu ta' elettriku u biex ittejbu l-effiċjenza ta' l-apparat u 
t-tagħmir. Iktar passi huma meħtieġa biex itejbu l-informazzjoni għall-konsumatur.

ê 2422/2001 premessa (9)

(7) Il-Protokol tal-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 
(UNFCCC) miftiehem fi Kyoto nhar l-10 ta' Diċembru tal-1997 isejjaħ għal tnaqqis ta' 
emissjonijiet ta' gass serra għall-Komunità ta' 8 % mhux aktar tard mill-perjodu 2008 sa 
2012. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, miżuri iktar b'saħħithom huma meħtieġa biex 
inaqqsu emissjonijiet CO2 tad-dijossidu tal-karbon fil-Komunità.

ê 2422/2001 premessa (10)

(8) Minbarra dan, id-Deċiżjoni Nru 2179/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Settembru 1998 dwar ir-reviżjoni tal-programm tal-Komunità Ewropea dwar il-
politika u l-azzjoni relatati ma’ l-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli «Lejn is-
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sostenibilità»11, indikat bħala prijorità ewlenija għall-integrazzjoni tal-ħtiġijiet ambjentali 
fir-rigward ta' l-enerġija il-provvediment ta' l-itikkettar dwar l-effiċjenza enerġetika ta' l-
apparat.

ê 2422/2001 premessa (11)

(9) Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 1998 dwar l-effiċjenza enerġetika fil-
Komunità Ewropea12 appellat biex jiżdied l-użu ta' l-ittikkettar ta' apparat u tagħmir.

ê 2422/2001 premessa (12)

(10) Huwa mixtieq li jiġu kkoordinati r-rekwiżiti għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija, tikketti u 
metodi ta’ ttestjar kull fejn huwa xieraq.

ê 2422/2001 premessa (13)

(11) Il-biċċa l-kbira tat-tagħmir ta' l-uffiċċju li juża l-enerġija b'mod effiċjenti hu disponibbli 
bi ftit jew mingħajr ebda spiża żejda u jista’ għalhekk f’ħafna każijiet jikkumpensa għal 
kull spiża addizzjonali permezz ta' tnaqqis fil-ħela ta' l-elettriku fi żmien raġonevolment 
qasir. L-oġġettivi ta' tnaqqis fil-ħela ta' l-enerġija u tnaqqis CO2 tad-dijossidu tal-karbon
jistgħu għalhekk jinkisbu b'mod li huwa ekonomikament effiċjenti f'dan il-qasam, ming
ħajr żvantaġġi għall-konsumatur jew l-industrija.

ê 2422/2001 premessa (14) 
(adattat)
ð ġdid

(12) It-tagħmir ta' l-uffiċċju hu kummerċjalizzat madwar id-dinja kollha. Il-Ftehim ⌦ ta’
[…] 2006⌫ bejn il-Gvern ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar 
il-koordinazzjoni tal-programmi tat-tikkettar fir-rigward ta' l-użu effiċjenti ta' l-enerġija
⌦ ta’ l-effiċjenza enerġetika⌫ tat-tagħmir ta' l-uffiċċju13 se jiffaċilita l-kummerċ
internazzjonali u l-protezzjoni ta' l-ambjent għal dan it-tagħmir. Dan ir-Regolament hu 
bil-għan li jimplimenta l-Ftehim hawn fuq imsemmi⌦ Dak⌫ il-Ftehim ⌦ għandu ji
ġi implimentat⌫ fil-Komunità.

ê 2422/2001 premessa (15) 
(adattat)
ð ġdid
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(13) Sabiex jiġu influwenzati r-rekwiżiti taIt-tikketta ta’ l-Energy Star li tintuża madwar id-
dinja,. ⌦ Sabiex jiġu influwenzati r-rekwiżiti ta l-iskema tat-tikkettar ta l-Energy 
Star⌫, il-Komunità għandha tipparteċipa f'din l-iskema ta' tikkettar u fit-tfassil ta' 
l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi meħtieġa. Iżda, reviżjonijiet regolari għandhom jitwettqu 
biex jaċċertaw jekk il-kriterji tekniċi preskritti humiex ambizjużi biżżejjed u jqisux biż
żejjed it-tħassib tal-Komunità. ðWaqt l-iffissar tal-kriteji tekniċi flimkien mal-US 
Environmental Protection Agency, il-Kummissjoni għandha timmira lejn livelli ambizzju
żi ta’ effiċjenza enerġetikaï .

ê 2422/2001 premessa (16) 
(adattat)

(14) Sistema ta' infurzar effettiva hi meħtieġa biex tassigura li l-programm ta' l-ittikkettar fir-
rigward ta' l-użu effiċjenti ta' l-enerġija⌦ ta’ l-effiċjenza enerġetika⌫ tat-tagħmir ta' 
l-uffiċċju hu implimentat sew, tiggarantixxi kundizzjonijiet ġusti tal-kompetizzjoni għall-
produtturi u tipproteġi d-drittijiet tal-konsumatur.

ê 2422/2001 premessa (17) 
(adattat)

(15) Dan ir-Regolament hu ristrett ⌦ se japplika biss⌫ għall-prodotti għat-tagħmir ta' l-
uffiċċju.

ê 2422/2001 premessa (18)

(16) Id-Direttiva tal-Kunsill 92/75/KEE tat-22 ta' Settembru 1992 dwar l-indikazzjoni 
permezz ta' tikkettar u informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum ta' enerġija u 
riżorsi oħra minn apparat domestiku14, mhux l-iktar strument adatt għat-tagħmir ta' l-
uffiċċju. Il-miżura li hi l-aktar effettiva ekonomikament għal promozzjoni ta' l-effiċjenza 
fl-użu ta' l-enerġija tat-tagħmir ta' l-uffiċċju hu programm ta' tikkettar volontarju.

ê 2422/2001 premessa (19) 
(adattat)
ð ġdid

(17) Hu meħtieġ li x-xogħol għall-kontribuzzjoni għall-istabbiliment u r-reviżjoni tal-ispe
ċifikazzjonijiet tekniċi ⌦ komuni⌫ jingħata lil organu adatt, il-Bord ta' l-Energy Star 
tal-Komunità Ewropea (ECESB), sabiex tinkiseb l-implimentazzjoni effiċjenti u 
newtrali ta' l-iskema. L-ECESB għandu jkun magħmul ⌦ kompost⌫ minn rappre
żentanti nazzjonali ð u rappreżentanti tal-partijiet interessatiï .
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ê 2422/2001 premessa (20) 
(adattat)

(18) Hu meħtieġ biex ikun żgurat li l-programm ta' l-ittikkettar fir-rigward ta' l-użu effiċjenti 
ta' l-enerġija ⌦għall-effiċjenza enerġetika⌫ għat-tagħmir ta' l-uffiċċju ikun 
konsistenti u koordinat mal-prijoritajiet tal-politika tal-Komunità u ma’ skemi oħra ta' 
tikkettar jew ċertifikazzjoni tal-kwalità tal-Komunità bħal dawk stabbiliti mid-Direttiva 
92/75/KEE u mir-Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta' Lulju 2000 dwar reviżjoni ta' skemi ta' għoti ta' tikketta-eco tal-
Komunità15.

ò ġdid

(19) Il-programm ta’ tikkettar ta’ l-effiċjenza enerġetika għandu jikkumplimenta l-miżuri me
ħuda fil-kuntest tad-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Lulju 2005 dwar it-twaqqif ta' qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' 
prodotti li jużaw l-enerġija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16 96/57/KE u 2000/55/KE Huwa neċessarju li jiġi 
assigurat li l-iskemi ta’ l-Energy Star u ta’ l-eko-diżinn jkunu konsistenti u koordinati.

ê 2422/2001 premessa (21) 
(adattat)

(20) Hu mixtieq li jkun ikkoordinat il-programm Energy Star tal-Komunità, ⌦ ibbażat fuq il-
Ftehim ta […] 2006⌫, u skemi volontarji oħra ta’ tikkettar ⌦ ta' tikkettar⌫ fir-
rigward ta' l-użu effiċjenti ta' l-enerġija għat-tagħmir ta' l-uffiċċju fil-Komunità, sabiex 
jipprevenu konfużjoni għall-konsumaturi u distorsjonijiet potenzjali tas-suq.

ê 2422/2001 premessa (22) 
(adattat)

(21) Hu meħtieġ li tkun garantita trasparenza f’ l-implimentazzjoni ta' l-iskema ta’ ⌦ l-
Energy Star⌫ u tkun assigurata konsistenza ma’ l-istandards internazzjonali relevanti 
sabiex ikun iffaċilitat l-aċċess għall-skema għall-manifatturi u esportaturi minn pajjiżi 
barra l-Komunità u l-parteċipazzjoni fiha,.

ò ġdid

(22) Dan ir-Regolament iqis l-esperjenza miksuba tul il-perjodu tal-bidu ta’ implimentazzjoni 
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tal-programm ta’ l-Energy Star fil-Komunità,

ê 2422/2001

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
L-oġġettivi

ê2422/2001/KE (adattat)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli għall-programm ta' tikkettar dwar l-użu effiċjenti ta' l-
enerġija tal-Komunità għat-tagħmir ta' l-uffiċju (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ l-«Programm 
ta’ l-Energy Star») kif definit fil-Ftehim bejn il-Gvern ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika u l-
Komunità Ewropea dwar il-koordinazzjoni tal-programmi ta' tikkettar dwar l-użu effiċjenti ta' l- 
enerġija ta’⌦ l-effiċjenza enerġetika⌫ tat-tagħmir ta' l-uffiċċju (minn hawn ’il quddiem 
msemmija bħala «l-Ftehim»). Parteċipazzjoni fil-programm ta' l-Energy Star hija fuq bażi 
volontarja.

ê 2422/2001

Artikolu 2
Firxa ta' Applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-gruppi ta' prodotti ta' tagħmir ta' l-uffiċċju definiti fl-
Anness Ċ tamal-Ftehim, bla ħsara għal kull emendi miġjuba fih bi qbil ma’ l-Artikolu X tal-
Ftehim.

Artikolu 3
Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament:

ê2422/2001/KE (adattat)

(a) “Lowgo Komuni” tfisser il-marka msemmija fl-Anness ⌦ I mal-Ftehim⌫;

ê 2422/2001

(b) “il-programm tal-parteċipanti” tfisser manifatturi, muntaturi, esportaturi, importaturi, 
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bejjiegħa bl-imnut u organi oħra li jikkommettu lilhom infushom biex jippromwovu prodotti ta' 
l-uffiċju mfassla għal enerġija effiċjenti li jilħqu l-ispeċifikazzjonijiet tal-programm Energy Star 
u li għażlu li jipparteċipaw fil-programm Energy Star billi jirreġistraw mal-Kummissjoni;

ê2422/2001/KE (adattat)
ð ġdid

(ċ) “Speċifikazzjonijiet ⌦ Komuni⌫” tfisser il-ħtiġiet fir-rigward ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija 
u tal-prestazzjoni, inklużi metodi ta' l-ittestjar, użati biex jiddeterminaw jekk il-prodotti tat-tag
ħmir ta' l-uffiċċju li jużaw l-enerġija b'mod effiċjenti jikkwalifikawx għal-Lowgo kKomuni.

Artikolu 4
Prinċipji ġenerali

1. Il-programm Energy Star għandu jiġi kkoordinat, kif xieraq, ma’ arranġamenti oħra tal-
Komunità dwar l-ittikkettar jew iċ-ċertifikazzjoni ta' kwalità kif ukoll ma’ skemi bħal, 
partikolarment, l-għoti ta' l-iskema ta’ l-ekotikketta tal-Komunità kif stabbilit mir-Regolament 
(KEE) Nru 880/92, u l-indikazzjoni permezz ta' l-ittikkettar u l-informazzjoni standard dwar il-
konsum ta' l-enerġija tal-prodott u riżorsi oħra minn apparat domestiku kif stabbilit mid-
Direttiva 92/75/KEE ð u l-miżuri li jimplimentaw id-Direttiva 2005/32/KE.ï

ê 2422/2001

2. Il-lLowgo kKomuni jista' jintuża minn parteċipanti fil-programm u korpi oħra fuq il-prodotti 
tat-tagħmir ta' l-uffiċċju individwali u fuq il-promozzjoni assoċjata.

ê2422/2001/KE (adattat)

⌦ 3. Parteċipazzjoni fil-programm ta' l-Energy Star għandha tkun fuq bażi volontarja.⌫

3. 4. Prodotti ta' tagħmir ta’ l-uffiċċju li għalihom l-użu tal-lLowgo kKomuni ngħata mill-
United States Environmental Protection Agency (USEPA) huma meqjusa ⌦ għandhom 
jitqiesu⌫ konformi ma’ dan ir-Regolament, sakemm ma jkunx hemm xhieda tal-kuntrarju.

ê 2422/2001

4. 5. Mingħajr preġudizzju għar-regoli tal-Komunità dwar l-istima tal-konformità u l-immarkar 
ta' konformità u/jew għal xi ftehim internazzjonali konkluż bejn il-Komunità u pajjiżi terzi għar-
rigward ta' aċċess għas-suq tal-Komunità, prodotti koperti minn dan ir-Regolament li huma 
mqiegħda fis-suq tal-Komunità jistgħu jkunu ttestjati mill-Kummissjoni jew mill-Istati Membri 
sabiex jivverifikaw il-konformità tagħhom mal-ħtiġiet ta' dan ir-Regolament.
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Artikolu 5
Reġistrazzjoni ta' parteċipanti fil-programm

1. L-applikazzjonijiet biex wieħed isir parteċipant fil-programm jistgħu jiġu sottomessi lill-
Kummissjoni.

ê2422/2001/KE (adattat)
ð ġdid

2. Id-deċiżjoni li tawtorizza applikant li jsir parteċipant fil-programm għandha tittieħed mill-
Kummissjoni, wara li tkun ivverifikat li l-applikant qabel li jikkonforma mal-linja ta' gwida mall-
utent tal-Lowgo ⌦ Komuni⌫ li hemm fl-Anness B għal Ftehim. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika ð fis-suqï lista aġġornata ta' parteċipanti fil-programm u tikkomunikha lill-Istati 
Membri fuq bażi regolari.

Artikolu 6
Promozzjoni u informazzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-isforz massimu tagħha biex tħeġġeġ, f'kooperazzjoni ma’
l-Istati Membri u l-Membri tal-ECESB, l-użu tal-lowgo komuni b'azzjonijiet xierqa li jqajmu g
ħarfien u kampanji ta' informazzjoni għal konsumatur, il-fornituri, in-negozjanti u l-pubbliku 
ġenerali.

2. Kull Stat Membru għandu jfittex li jassigura li l-konsumaturi u korpi interessati oħra huma 
magħmula konxji ta' l-informazzjoni dettaljata dwar il-programm Energy Star, u għandhom aċ
ċess għaliha, bl-użu tal-għodod kollha possibbli tal-Komunità.

3. Sabiex jitħeġġeġ il-bejgħ ta' prodotti ta' tagħmir għall-uffiċċju ⌦ effiċjenti ener
ġetikament⌫bil-lowgo komuni, il-Kummissjoni u istituzzjonijiet oħra tal-
Komunità, kif ukoll awtoritajiet pubbliċi oħra fuq livell nazzjonali, għandhom, mingħajr pre
ġudizzju għal leġiżlazzjoni Komunitarja u nazzjonali, u kriterji ekonomiċi, jinkoraġixxu l-użu 
ta' rekwiżiti ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija ⌦ l-effiċjenza enerġetika⌫ mhux inqas eżiġenti mill-
Ispeċifikazzjonijiet ta' l-Energy Star fejn jiddefinixxu r-rekwiżiti tagħhom ⌦ għall-akkwist 
ta’⌫ prodotti tat-tagħmir ta' l-uffiċċju.

ê 2422/2001

Artikolu 7
Skemi volontarji oħra ta' tikkettar dwar l-enerġija

1. Skemi volontarji eżistenti u ġodda ta' tikkettar dwar l-enerġija għall-prodotti tat-tagħmir ta' l-
uffiċċju fl-Istati Membri jistgħu jeżistu flimkien mal-programm Energy Star.

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu azzjoni sabiex jiżguraw il-koordinazzjoni 
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meħtieġa bejn il-programm Energy Star u skemi nazzjonali u skemi oħra ta' tikkettar fil-
Komunità jew fl-Istati Membri.

ê 2422/2001 (adattat) (ġdid)

Artikolu 8
Bord ta' l-Energy Star tal-Komunità Ewropea

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi Bord ta' l-Energy Star tal-Komunità Ewropea 
(ECESB) li jkun magħmul minn rappreżentanti nazzjonali kif msemmi fl-Artikolu 9 kif ukoll 
minn partijiet relevanti interessati. L-ECESB għandu jirrevedi l-implimentazzjoni fil-Komunità
tal-programm Energy Star ⌦ fi ħdan il-Komunità⌫ u għandu jipprovdi pariri u assistenza lill-
Kummissjoni, kif xieraq, biex jippermettilha twettaq xogħolha bħala l-entità amministrattiva.

2. Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, u kull sena minn hemm ’il quddiem, il-
ECESB għandu jfassal rapport dwar il-penetrazzjoni fis-suq tal-prodotti li jkollhom il-lowgo 
komuni u dwar it-tekonoloġija disponibbli għat-tnaqqis fil-konsum ta' l-enerġija.

3. 2. Il-Kummissjoni għandha tassigura li, safejn possibbli fit-tmexxija ta' l-attivitajiet tagħha, il-
ECESB josserva, b'rispett lejn kull grupp ta' prodott ta' tagħmir għall-uffiċċju, parteċipazzjoni 
bilanċjata tal-⌦ mill-⌫partijiet relevanti interessati kollha ma’ dak il-grupp ta' prodott bħal 
manifatturi, bejjiegħa bl-imnut, importaturi, gruppi ta' protezzjoni ta' l-ambjent u 
organizzazzjonijiet tal-konsumatur.

ê 2422/2001

4. 3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-proċedura tar-regoli tal-ECESB, u tikkunsidra l-
fehmiet tar-rappreżentatni ta' l-Istati Membri fl-ECESB.

ê 2422/2001 (ġdid)

5.Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informati bl-attivitajiet 
ta’ l-ECESB.

ê2422/2001/KE (adattat)

Artikolu 9
Ir-rappreżentanti nazzjonali

Kull Stat Membru għandu jinnomina, kif xieraq, esperti nazzjonali għal politika ta' l-enerġija, 
awtoritajiet jew persuni (minn hawn ’il quddiem referiti bħala «rappreżentanti nazzjonali») 
responsabbli għat-twettieq ta' xogħolijiet li hemm provvediment dwarhom f'dan ir-Regolament. 
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Fejn iktar minn rappreżentant wieħed nazzjonali hu nnominat, l-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw il-poteri rispettivi ta' dawk ir-rappreżentati u r-rekwiżiti koordinati applikabbli 
lilhom.

ê2422/2001

Artikolu 10
Pjan ta' xogħol

Bi qbil mal-oġġettivi stipulati fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjan ta' xog
ħol. fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u tipproponih lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, wara konsultazzjonijiet mal-ECESB. Il-pjan ta' xogħol għandu jinkludi 
strateġija għall-iżvilupp ta' programm Energy Star, li għandu jistabbilixxi għal tliet snin 
sussegwenti:

ê 2422/2001

(a) l-oġġettivi għat-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija, tenut kont tal-ħtieġa li jkun segwit 
standard għoli ta' protezzjoni għall-konsumatur u għall-ambjent u tal-penetrazzjoni fis-suq li l-
programm Energy Star għandu jfittex li jikseb fuq livell tal-Komunità,;

(b) lista ta' prodotti ta' tagħmir ta' l-uffiċċju mhux eżawrijenti li għandhom ikunu kkunsidrati b
ħala prijoritajiet għall-inklużjoni fil-programm Energy Star,;

ê 2422/2001 (ġdid)

– tissottolineja proposti għal kampanji edukattivi u promozzjonali u azzjonijiet oħra me
ħtieġa,

ê 2422/2001

(c) proposti għal koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn il-programm Energy Star u skemi 
volontarji oħra ta' tikkettar ta' l-enerġija fl-Istati Membri.

ê2422/2001/KE (adattat)
ð ġdid

Il-pjan tax-xogħol għandu jiġi rivedut perjodikamentð ta’ lanqas darba fis-sena. Għandu jkun 
disponibbli ghall-pubbliku. ï Għandu jkun revedut għall-ewwel darba mhux aktar tard minn 
12-il xahar wara li jkun sottomess lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, u sussegwentament 
f'intervalli ta' 12-il xahar.



MT 19 MT

17 ĠU 172, 26.6.2001, p. 1[…].

Artikolu 11
Proċeduri preparatorji għar-reviżjoni ta' kriterji tekniċi

1. Sabiex issir il-preparazzjoni tar- ⌦ għar-⌫reviżjoni ta’ l-Ispeċifikazzjonijet 
⌦ Komuni⌫ u tal-gruppi tal-prodotti tat-tagħmir ta’ l-uffiċċju koperti fl-Anness C għall-
Ftehim, u qabel ikun sottomess abbozz ta' proposta jew tingħata risposta lill-USEPA skond il-
proċeduri stabbiliti fil-Ftehim u fid-Deċiżjoni tal-Kunsill ... 2001/469/KE tal-14 ta' Mejju 2001 
dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea tal-Ftehim bejn il-Gvern ta' l-Istati Uniti ta' l-
Amerika u l-Komunità Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta' programmi ta' l-ittikkettar fir-
rigward ta' l-użu effiċjenti ta' l-enerġija għat-tagħmir ta' l-uffiċċju17, għandhom jittieħdu l-passi 
stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 4. il-passi segwenti għandhom jittieħdu.

1. 2. Il-Kummissjoni għandha titlobð tista’ titolobï lill-ECESB biex ð iħejji propostaï jag
ħmlu suġġerimenti għal għar-reviżjoni tal-Ftehim ð jew għal reviżjoni ta’ l-Ispeċifikazzjonjiet 
Komuni għal prodott. Il-Kummissjoni tista’ tressaq proposta quddiem l-ECESB għal reviżjoni 
ta’ l-Ispeċifikazzjonjiet Komuni għal prodott u għal reviżjoni tal-Ftehimï. L-ECESB jista' 
wkoll jagħmel suġġerimentið iressaq propostaï lill-Kummissjoni bl-inizjattiva tiegħu stess.

ê 2422/2001

2. 3. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-ECESB kull meta tirċievi proposta għal reviżjoni tal-
Ftehim mill-USEPA.

ê 2422/2001 (adattat)
ð ġdid

3. Meta l-ECESB jagħti l-opinjoni tiegħu lill-Kummissjoni hu għandu jikkunsidra r-riżultati ta' 
kemm jistgħu ikunu fattibbli u studji tas-suq, u t-teknoloġija disponibbli għat-tnaqqis tal-
konsum ta' l-enerġija.4. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra partikolarment l-għan li 
tistabbilixxi sSpeċifikazzjonijiet ⌦ Komuni⌫ tekniċi f’livell għoli ⌦ ambizzjuż⌫, ð kif 
provdut fl-Artikolu I, fil-paragrafu 4 tal-Ftehim, ï wara li titqies kif tixraq it-teknoloġija 
disponibbli u l-kost assoċjat,⌦ bl-għan li⌫ għat= jitnaqqas il-konsum ta’ l-enerġija analizzat 
fir-rapport tal-ECESB imsemmi fl-Artikolu 8(2)⌦ u fl-istess waqt titqies kif jixraq it-teknolo
ġija disponibbli u l-ispejjeż relatati⌫ .

Artikolu 12
Is-sorveljanza tas-suq u l-kontroll ta' l-abbużi

ê 2422/2001

1. Il-lLowgo kKomuni għandu jintuża biss b'konnessjoni mal-prodotti koperti mill-Ftehim u bi 
qbil mal-linji ta' gwida ta' l-utent tal-lowgo miġbura f'Anness B għall-Ftehim.
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ê2422/2001/KE (adattat)

2. Kull pubbliċità falza jew ta' tfixkil, jew l-użu ta' kull tikketta jew lowgo li jwassal għal konfu
żjoni mal-lLowgo kKomuni introdotti minn dan ir-Regolament, għandu jkun projbit.

3. Il-Kummissjoni għandha tassigura l-użu sew tal-lLowgo kKomuni billi tieħu jew tikkoordina 
azzjonijiet deskritti fl-Artikolu VIII, paragrafi 2, 3 u 4 tal-Ftehim. L-Istati Membri għandhom 
jieħdu azzjonijiet kif xieraq biex jiżguraw konformità mad-disposizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament fit-territorju tagħhom stess u għandhom jinformaw lill-Kummissjoni. L-Istati 
Membri jistgħu jirreferu evidenza ta' nuqqas ta' konformità minn parteċipanti tal-programm u 
korpi oħra lill-Kummissjoni għal azzjoni tal-bidu.

Artikolu 13
L-implimentazzjoni

Fi żmien 12-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jinformaw lill-Kummissjoni bil-miżuri meħuda biex jiżguraw qbil magħha.

Artikolu 14 13
Reviżjoni

Qabel il-Partijiet għal Ftehim għandhom jiddiskutu t-tiġdid tal-Ftehim bi qbil ma’ l-Artikolu XII 
miġjub fih fejn jissemma’ dan, il-Kummissjoni għandha tistma l-programm Energy Star fid-dawl 
ta' l-esperjenza miksuba matul l-operazzjoni tiegħu.

Il-Kummissjoni għandha tipproduċi u tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-15 
ta' Jannar 2005 rapport li jissorvelja l-effiċjenza ta' l-enerġija tas-suq tat-tagħmir ta' l-uffiċċju fil-
Komunità, jagħti valutazzjoni ta' l-effettività tal-programm Energy Star u jipproponi, jekk me
ħtieġ, miżuri komplimentari għall-programm. Ir-rapport għandu jeżamina r-riżultat tad-djalogu 
bejn l-UE u l-USA u partikolarment jekk l-ispeċifikazzjonijiet ta' l-Energy Star humiex effettivi 
biżżejjed.

ê

Artikolu 14
Revoka

Ir-Regolament (KE) Nru 2422/2001 hu rrevokat.

Referenzi għar-Regolament rrevokat għandhom jittieħdu bħala referenzi għal dan ir-
Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella tal-korrelazzjoni fl-Anness.
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ê2422/2001/KE (adattat)

Artikolu 15
Dispożizzjonijiet Finali

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-30 ⌦ fl-għoxrin⌫ jum wara l-pubblikazzjoni 
tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni tal-KomunitajietEwropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill
Il-President Il-President

ê 2422/2001 (adattat)

Anness

ENERGY STAR LOWGO
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é

ANNESS [jonqsu jimtela]

Ir-Regolament 2422/2001 Dan ir-Regolament

Artikolu 6(1) -

Artikolu 6(2) -

Artikolu 6(3) Artikolu 6

Artikolu 8(2) -

Artikolu 8(3) Artikolu 8(2)

Artikolu 8(4) Artikolu 8(3)

Artikolu 8(5) -

Artikolu 10, it-tielet inċiż -

Artikolu 10, ir-raba' inċiż Artikolu 10, inċiż (c)

Artikolu 10, it-tieni subparagrafu, l-aħħar 
sentenza

-

- Artikolu 10, it-tieni subparagrafu, l-aħħar 
sentenza

Artikolu 11, punt 3 -

- Artikolu 11(3)

Artikolu 13 -

Artikolu 14, l-ewwel subparagrafu Artikolu 13

Artikolu 14, it-tieni subparagrafu -

- Artikolu 14

Anness s-

________________


