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Emenda 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Proposta għal Regolament
Recital 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Artikolu 4(4) għandu jitħassar sabiex 
jittieħed inkonsiderazzjoni Artikolu VI tal-
ftehim il-ġdid li jipprovdi għal żewġ skemi 
separati taċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti 
mqiegħda fis-suq tal-Unjoni u 
ċertifikazzjoni ta’ parti terza għal prodotti 
imqiegħda fis-suq tal-Istati Uniti).

(4) L-Artikolu 4(4) għandu jitħassar sabiex 
jittieħed inkonsiderazzjoni Artikolu VI tal-
ftehim il-ġdid li jipprovdi għal żewġ skemi 
separati taċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti 
mqiegħda fis-suq tal-Unjoni u 
ċertifikazzjoni ta’ parti terza għal prodotti 
imqiegħda fis-suq tal-Istati Uniti). Fuq 
medda twila ta' żmien, l-Unjoni għandha 
taħdem lejn l-armonizzazzjoni tal-iskemi 
ta' ċertifikazzjoni fl-Istati Uniti u l-
Unjoni, sabiex iż-żewġ partijiet ikollhom
ċertifikazzjoni minn parti terza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-UE ma tiffirmax għal ċertifikazzjoni minn parti terza hemm riskju li fuq medda twila ta' 
żmien, il-produtturi se jnaqqsu s-sehem tas-suq tagħhom fl-Istati Uniti, minħabba li se tkun 
aktar attraenti għall-konsumaturi li jinvestu f'tagħmir għall-uffiċċju ċċertifikat minn parti 
terza (sigurtà għal standard għoli). B'hekk fuq medda twila ta' żmien, ikollha effett pożittiv 
għall-produtturi Ewropej.

Emenda 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Proposta għal Regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Jekk l-Unjoni ma tiffirmax għal
ċertifikazzjoni minn parti terza hemm 
riskju li fuq medda twila ta' żmien, il-
produtturi se jnaqqsu s-sehem tas-suq 
tagħhom fl-Istati Uniti, minħabba li se
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tkun aktar attraenti għall-konsumaturi li 
jinvestu f'tagħmir għall-uffiċċju
ċċertifikat minn parti terza (sigurtà għal 
standard għoli). Għalhekk fuq medda 
twila ta' żmien, ir-reġistrar għal
ċertifikazzjoni minn parti terza se jkollha 
effett pożittiv għall-produtturi Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema unika se tgħin lill-konsumatur billi tagħmel is-suq inqas ikkumplikat u aktar 
trasparenti. Il-ftehim energy star jista' jitqies bħala estensjoni tal-iskemi ta' ttikkettar tal-UE 
diġà eżistenti u bħala konsumatur jeħtieġ li tkun taf l-isfond għall-klassifikazzjoni. Il-
problema b'din it-tikketta - meta mqabbla ma' skemi oħra tal-UE hija - li ma tipprovdix ħarsa
lejn il-konsum tal-elettriku speċifiku tat-tagħmir għall-uffiċċju. Bħala konklużjoni, l-iskemi 
differenti ta' ttikkettar meta mqabbla ma' skema unika ta' ttikkettar timponi spejjeż aktar 
għoljin fuq il-produtturi tat-tagħmir għall-uffiċċju (minħabba l-kumplessità akbar bir-
regolamentazzjoni), li fl-aħħar iwasslu biex dawn iħallsu mingħajr ħtieġa prezz aktar għoli 
għat-tagħmir tagħhom.

Emenda 4
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 106/2008
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm tal-Energy Star għandu 
jkun koordinat, kif xieraq, ma’ 
arranġamenti oħra ta’ tikkettar jew 
ċertifikazzjoni tal-kwalità tal-Unjoni 
Ewropea kif ukoll ma’ skemi, b’mod 
partikolari, bħall-iskema tal-għotja l-
Ekotikketta, stabbilita bir-Regolament 
(KE) Nru 66/2010, l-indikazzjoni l-
indikazzjoni permezz ta’ tikkettar u l-
informazzjoni standard tal-prodott dwar il-
konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn 
prodotti relatati mal-enerġija, stabbilita 
bid-Direttiva 2010/30/EC u l-miżuri li 

1. Il-Programm tal-Energy Star għandu 
jikkontribwixxi biex jissodisfa l-miri fl-
effiċjenza enerġetika tal-Istati Membri u 
tal-Unjoni kif imsemmi fl-Artikoli 1 u 3 
tad-Direttiva .... / 2012/EU tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill ta ' [dwar l-
effiċjenza enerġetika u li tirrevoka d-
Direttiva 2004/8/KE u 2006/32/KE]1 Il-
Programm tal-Energy Star għandu jkun 
koordinat, kif xieraq, ma’ arranġamenti 
oħra ta’ tikkettar jew ċertifikazzjoni tal-
kwalità tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ma’ 
skemi, b’mod partikolari, bħall-iskema tal-
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jimplimentaw id-Direttiva 2009/125/KE. 
Din il-koordinazzjoni għandha tinkludi l-
iskambju ta’ evidenza, u jekk xieraq, it-
twaqqif ta’ livelli komuni ta’ 
speċifikazzjonijiet u rekwiżiti tul l-iskemi 
differenti.

għotja l-Ekotikketta, stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru 66/2010, l-
indikazzjoni l-indikazzjoni permezz ta’ 
tikkettar u l-informazzjoni standard tal-
prodott dwar il-konsum tal-enerġija u 
riżorsi oħra minn prodotti relatati mal-
enerġija, stabbilita bid-
Direttiva 2010/30/EC u l-miżuri li 
jimplimentaw id-Direttiva 2009/125/KE. 
Din il-koordinazzjoni għandha tinkludi l-
iskambju ta’ evidenza, u jekk xieraq, it-
twaqqif ta’ livelli komuni ta’ 
speċifikazzjonijiet u rekwiżiti tul l-iskemi 
differenti.

__________________
1ĠU L

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-Energy Star għandu jikkontribwixxi sabiex jintlaħqu l-miri stabbiliti fid-direttiva
tal-UE dwar l-effiċjenza enerġetika.għandu jinftiehem waħdu.

Emenda 5
Fiona Hall

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 106/2008
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għat-tul ta' żmien tal-validità tal-Ftehim, 
l-awtoritajiet tal-gvern ċentrali fis-sens
tad-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi, 
għandhom, mingħajr preġudizzju għal-liġi 
tal-Unjoni u għal-liġijiet nazzjonali, u 
għall-kriterji ekonomiċi, jispeċifikaw 

1. Għat-tul ta' żmien tal-validità tal-Ftehim, 
l-awtoritajiet kontraenti kif definit fl-
Artikolu 1(9) tad-Direttiva 2004/18/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi, 
għandhom, mingħajr preġudizzju għal-liġi 
tal-Unjoni u għal-liġijiet nazzjonali, 
jispeċifikaw rekwiżiti ta' effiċjenza
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rekwiżiti ta' effiċjenza enerġetika mhux 
inqas eżiġenti mill-Ispeċifikazzjonijiet għal 
kuntratti ta' provvista pubblika ta' valur 
ugwali għal, jew li jeċċedi, il-limiti 
massimi stipulati fl-Artikolu 7 ta' dik id-
Direttiva. Dan l-Artikolu għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 u l-
Anness III(f) tad-Direttiva […./../UE] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
effiċjenza enerġetika u li jħassru d-
Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE.

enerġetika mhux inqas eżiġenti mill-
Ispeċifikazzjonijiet għal kuntratti ta' 
provvista pubblika ta' valur ugwali għal, 
jew li jeċċedi, il-limiti massimi stipulati fl-
Artikolu 7 ta' dik id-Direttiva. Dan l-
Artikolu għandu japplika mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 5 ta' u l-punt (f) tal-
Anness III tad-Direttiva […./../UE] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
effiċjenza enerġetika u li jħassru d-
Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar l-akkwist pubbliku għandha tapplika għall-awtoritajiet pubbliċi kif 
definit fid-Direttiva 2004/18/KE dwar l-Akkwist Pubbliku.

Emenda 6
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 106/2008
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għat-tul ta' żmien tal-validità tal-Ftehim, 
l-awtoritajiet tal-gvern ċentrali fis-sens
tad-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi, 
għandhom, mingħajr preġudizzju għal-liġi 
tal-Unjoni u għal-liġijiet nazzjonali, u 
għall-kriterji ekonomiċi, jispeċifikaw
rekwiżiti ta' effiċjenza enerġetika mhux 
inqas eżiġenti mill-Ispeċifikazzjonijiet għal 
kuntratti ta' provvista pubblika ta' valur 
ugwali għal, jew li jeċċedi, il-limiti 

1. Għat-tul ta' żmien tal-validità tal-Ftehim, 
l-awtoritajiet kontraenti kif definit fl-
Artikolu 1(9) tad-Direttiva 2004/18/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi, 
għandhom, mingħajr preġudizzju għal-liġi 
tal-Unjoni u għal-liġijiet nazzjonali, u 
għall-kriterji ekonomiċi, jixtru biss 
prodotti ta' tagħmir għall-uffiċċju 
b'rekwżiti ta' effiċjenza enerġetika mhux 
inqas eżiġenti mill-Ispeċifikazzjonijiet 
Komuni. Dan l-Artikolu għandu japplika 
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massimi stipulati fl-Artikolu 7 ta' dik id-
Direttiva. Dan l-Artikolu għandu japplika 
mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 u l-
Anness III(f) tad-Direttiva […./../UE] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
effiċjenza enerġetika u li jħassru d-
Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE.

mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 ta'
u l-punt (f) tal-Anness III tad-
Direttiva […./../UE] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza 
enerġetika u li jħassru d-
Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ġustifikat li l-obbligu li jinxtara tagħmir għall-uffiċċju effiċjenti fl-enerġija jkun 
limitat biss għall-gvernijiet ċentrali, u biss għall-provvista ta' kuntratti b'valur ugwali jew 
akbar mil-limitu stabbilit mid-direttiva dwar l-akkwist pubbliku. Is-settur pubbliku jista' jkollu 
influwenza kbira biex ikun hemm użu akbar ta' apparat effiċjenti fl-enerġija, u dan il-
potenzjal għandu jiġi sfruttat kompletament.

Emenda 7
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 106/2008
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għat-tul ta' żmien tal-validità tal-Ftehim, 
l-awtoritajiet tal-gvern ċentrali fis-sens tad-
Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi, 
għandhom, mingħajr preġudizzju għal-liġi 
tal-Unjoni u għal-liġijiet nazzjonali, u 
għall-kriterji ekonomiċi, jispeċifikaw 
rekwiżiti ta' effiċjenza enerġetika mhux 
inqas eżiġenti mill-Ispeċifikazzjonijiet għal 
kuntratti ta' provvista pubblika ta' valur 
ugwali għal, jew li jeċċedi, il-limiti 
massimi stipulati fl-Artikolu 7 ta' dik id-
Direttiva. Dan l-Artikolu għandu japplika 

1. Għat-tul ta' żmien tal-validità tal-Ftehim, 
l-awtoritajiet tal-gvern ċentrali fis-sens tad-
Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 dwar il-kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi, 
għandhom, mingħajr preġudizzju għal-liġi 
tal-Unjoni u għal-liġijiet nazzjonali, u 
għall-kriterji ekonomiċi, jispeċifikaw 
rekwiżiti ta' effiċjenza enerġetika mhux 
inqas eżiġenti mill-Ispeċifikazzjonijiet għal 
kuntratti ta' provvista pubblika ta' valur 
ugwali għal, jew li jeċċedi, il-limiti 
massimi stipulati fl-Artikolu 7 ta' dik id-
Direttiva. L-awtoritajiet kontraenti fil-
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mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 u l-
Anness III(f) tad-Direttiva […./../UE] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
effiċjenza enerġetika u li jħassru d-
Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE.

livell reġjonali u lokali għandhom jiġu
mħeġġa mill-Istati Membri biex jużaw
dawn ir-rekwiżiti. Dan l-Artikolu għandu 
japplika mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 ta'
u l-punt (f) tal-Anness III tad-
Direttiva […./../UE] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza 
enerġetika u li jħassru d-
Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE].

Or. en

Emenda 8
Fiona Hall

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 106/2008
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-membri tal-BUESE jagħtu l-
opinjonijiet tagħhom lill-Kummissjoni, 
huma għandhom iqisu r-riżultati tal-istudji 
ta' fattibbiltà u tas-suq, u t-teknoloġija 
disponibbli għat-tnaqqis tal-konsum tal-
enerġija.

4. Meta l-membri tal-BUESE jagħtu l-
opinjonijiet tagħhom lill-Kummissjoni, 
huma għandhom iqisu r-riżultati tal-istudji 
ta' fattibbiltà u tas-suq, u l-aħjar 
teknoloġija disponibbli għat-tnaqqis tal-
konsum tal-enerġija.

Or. en

Emenda 9
Fiona Hall

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 106/2008
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
b’mod partikolari l-għan li tistabbilixxi 

5. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
partikolarment l-għan li tistabbilixxi 
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Speċifikazzjonijiet Komuni f’livell 
ambizzjuż, kif previst fl-Artikolu I, 
paragrafu 3, tal-Ftehim, bl-għan li jitnaqqas 
il-konsum tal-enerġija u għandha tqis kif 
dovut it-teknoloġija disponibbli u l-ispejjeż 
relatati. B'mod partikolari, qabel ma tagħti 
l-opinjonijiet tagħha dwar l-
Ispeċifikazzjonijiet Komuni, il-BUESE 
għandu jqis l-aħħar riżultati tal-istudji tal-
ekodisinn. "

Speċifikazzjonijiet Komuni f'livell 
ambizzjuż, kif previst fl-Artikolu I, 
paragrafu 3, tal-Ftehim, bl-għan li jitnaqqas 
il-konsum tal-enerġija u għandha tqis kif 
dovut it-teknoloġija disponibbli u l-ispejjeż 
taċ-ċiklu tal-ħajja relatati. B'mod 
partikolari, qabel ma tagħti l-opinjonijiet 
tagħha dwar l-Ispeċifikazzjonijiet Komuni, 
il-BUESE għandu jqis l-aħħar riżultati tal-
istudji tal-ekodisinn. "

Or. en

Emenda 10
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 106/2008
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel mal-Partijiet għall-Ftehim jiddiskutu 
t-tiġdid tiegħu skont l-Artikolu XIV, 
paragrafu 2 tiegħu il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-effettività tal-programm 
tal-Energy Star għat-titjib tal-effiċjenza fl-
enerġija fit-tagħmir għall-uffiċċju u waqt li 
jipprovdi opportunitajiet fis-suq għall-
manifatturi, u jistima għażliet alternattivi 
ta’ politika bħal dawk ipprovduti mil-
lesġislazzjoni tal-Unjoni, speċjalment id-
Direttiva 2009/125/KE u 2010/30/KE. Ir-
riżultati ta’ tali evalwazzjoni u stima 
għandhom jiġu rrappurtati lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mill-anqas sentejn 
l-iskadenza tal-Ftehim."

Qabel mal-Partijiet għall-Ftehim jiddiskutu 
t-tiġdid tiegħu skont l-Artikolu XIV, 
paragrafu 2 tiegħu il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-effettività tal-programm 
tal-Energy Star għat-titjib tal-effiċjenza fl-
enerġija fit-tagħmir għall-uffiċċju, fil-
ħolqien ta' impjiegi ġodda u waqt li 
jipprovdi opportunitajiet fis-suq għall-
manifatturi, u jistima għażliet alternattivi 
ta’ politika bħal dawk ipprovduti mil-
lesġislazzjoni tal-Unjoni, speċjalment id-
Direttiva 2009/125/KE u 2010/30/KEThe 
results of such an evaluation and 
assessment shall be reported to the 
European Parliament and to the Council at 
least two years before the expiry of the 
Agreement.Ir-riżultati ta’ tali evalwazzjoni 
u stima għandhom jiġu rrappurtati lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mill-
anqas sentejn l-iskadenza tal-Ftehim."

Or. ro



PE492.926v01-00 10/10 AM\909174MT.doc

MT


