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PR_COD_1amCom

Simboli għall-proċeduri

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ kunsens

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)
(III) Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz tal-att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi mill-Parlament, emendi għal abbozzi ta’ atti huma indikati b’ tipa 
grassa u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-
iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att li l-
Parlament jixtieq jemenda. Il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn att 
eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx 
emenda, huma indikati b’tipa grassa. Kull tħassir li l-Parlament jixtieq 
jagħmel f’dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
programm ta' tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija għat-tagħmir fl-uffiċini li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 106/2008 dwar programm Komunitarju ta' tikkettar tal-
effiċjenza enerġetika tat-tagħmir tal-uffiċċju
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0109),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 194(1)(a) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0077/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-25 ta' April 
20121,

– wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A7-
0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta tagħha sustanzjalment jew tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

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

                                               
1 Għadha ma ġietx ippublikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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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
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.

1. Għat-tul ta' żmien tal-validità tal-Ftehim, 
l-awtoritajiet kontraenti kif definiti 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, 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 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar l-akkwist pubbliku għandha tissaħħaħ billi l-kamp ta' applikazzjoni 
tagħha jkun estiż.
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NOTA SPJEGATTIVA

1.) Daħla

Fl-2000, l-UE u l-Istati Uniti ffirmaw Ftehim dwar il-koordinament ta' programmi ta' 
ttikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija tat-tagħmir tal-uffiċċju. Il-Ftehim, li ġġedded fl-2006 għal 
perjodu ieħor ta' 5-snin, jipprovdi għall-istabbiliment tal-programm ENERGY STAR fl-UE.
Għaldaqstant, il-programm ġie amministrat b'mod konġunt mill-Aġenzija għall-Protezzjoni 
Ambjentali tal-Istati Uniti u l-Kummissjoni, inkluża kooperazzjoni dwar l-iżvilupp ta' 
speċifikazzjonijiet tal-prodott u r-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti reġistrati fl-UE u fl-
Istati Uniti. Fl-UE, il-programm kien implimentat permezz tar-Regolament Nru 106/2008
dwar programm Komunitarju ta' ttikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija tat-tagħmir1

Bħala parti integrali tal-politika tal-UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija, il-programm għen biex 
jagħti spinta lit-tagħmir tal-uffiċċju fid-direzzjoni ta' aktar effiċjenza u biex il-konsumaturi 
jiffrankaw il-flus. Kalkoli jindikaw li ENERGY STAR naqqas il-konsum tal-elettriku ta' 
tagħmir ġdid għall-uffiċċju mibjugħ fl-UE bejn l-2008 u l-2011 b'madwar 16% u huwa stmat
li sal-2020, il-programm se jgħin biex inaqqas il-konsum tal-enerġija ta' kompjuters, displeys 
u tagħmir ta' immaġini li jintużaw fl-UE b'aktar minn 30%2

2.) Il-proposta tal-Kummissjoni

Qabel l-iskadenza tal-Ftehim f'Diċembru 2011, il-Kummissjoni fetħet negozjati għal Ftehim
ġdid biex jitkompla l-programm ENERGY STAR għat-tielet perjodu ta' ħames snin, li ġew 
konklużi f'Novembru 2011. L-għan ewlieni ta' din il-proposta hu biex ir-Regolament li 
jimplimenta l-programm ENERGY STAR jiġi adattat għall-Ftehim il-ġdid.

Ħafna mit-tibdiliet proposti huma adattamenti tekniċi, bħall-aġġornament ta' referenzi għal
leġiżlazzjoni eżistenti, ċerti kjarifiki u l-amalgamazzjoni ta' Artikoli. L-unika bidla sostanzjali 
tirriżulta mill-introduzzjoni, permezz tal-Ftehim il-ġdid, ta' żewġ sistemi separati għar-
reġistrazzjoni tal-prodotti fl-UE, li żżomm l-awtoċertifikazzjoni mill-manifatturi, u fl-Istati 
Uniti, li ddeċieda li jdur lejn ċertifikazzjoni minn parti terza. Għaldaqstant, il-prinċipju ta' 
rikonoxximent reċiproku mhux se jibqa' japplika u l-Artikolu 4 (4) tar-Regolament Nru 
106/2008 għandu jitħassar.

3.) Il-valutazzjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur jilqa' l-konklużjoni ta' suċċess tan-negozjati għal Ftehim ġdid li jestendi l-
programm ENERGY STAR u jirrikonoxxi l-ħtieġa li r-Regolament Nru 106/2008 jiġi adattat 
kif ikun xieraq.

                                               
1 ĠU L 39, 13.02.2008, p1
2 COM (2011) 337 finali
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Fid-dawl ta' dak imsemmi hawn fuq, ir-Rapporteur jaqbel mal-emendi proposti mill-
Kummissjoni. Madankollu, għad trid tiġi indirizzata kwestjoni oħra addizzjonali: Il-
manifatturi indikaw li r-rekwiżit biex l-awtoritajiet ċentrali jixtru tagħmir tal-uffiċċju li jkun 
minn tal-anqas effiċjenti daqs ENERGY STAR kien l-ixprun ewlieni għall-parteċipazzjoni 
tagħhom fil-programm peress li ħafna minnhom jieħdu sehem f'offerti pubbliċi. Għalhekk, il-
Kummissjoni semmiet, fil-komunikazzjoni tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-programm1li 
għandu jitqies it-tisħiħ tad-disposizzjonijiet relevanti bl-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni
tagħhom lil hinn mill-awtoritajiet ċentrali tal-Gvern.

Madankollu, fil-proposta preżenti il-Kummissjoni ma tindirizzax din il-kwestjoni, filwaqt li 
tenfasizza li rekwiżiti komprensivi dwar l-effiċjenza fl-enerġija fir-rigward tal-akkwist 
pubbliku huma minflok, previsti fil-proposta għal Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija2

Madankollu, il-Kunsill naqqas mis-saħħa tar-rekwiżiti matul in-negozjati bejn il-koleġiżlaturi, 
li ġew konklużi dan l-aħħar. F'dawn iċ-ċirkostanzi li nbidlu, ir-Rapporteur iqis li huwa xieraq
li tiġi proposta emenda li testendi l-ambitu ta' ENERGY STAR biex ikopri mhux biss il-
Gvern ċentrali imma l-awtoritajiet reġjonali lokali wkoll, sabiex jiżdiedu l-inċentivi għall-
manifatturi biex jipparteċipaw fil-programm, kif ipprevediet il-Kummissjoni oriġinarjament. 

                                               
1 COM(2011)337 finali
2 COM(2011)370 finali


