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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.)
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-konklużjoni tal-Ftehim bejn 
il-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta' 
programmi ta' ttikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija ta' tagħmir tal-uffiċċji.
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (09890/2012),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' ftehim bejn il-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni 
Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta’ programmi ta’ ttikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija tat-
tagħmir tal-uffiċċji 

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 194, 
207 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (C7-0134/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

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

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
tal-Istati Uniti tal-Amerika.
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NOTA SPJEGATTIVA

1.) Daħla

ENERGY STAR huwa programm stabbilit mill-Aġenzija għall-Protezzjoni Ambjentali tal-
Istati Uniti (EPA) għat-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija ta' tagħmir tal-uffiċċji. Fl-2000, l-UE u 
l-Istati Uniti ffirmaw Ftehim dwar il-koordinazzjoni ta' programmi ta' ttikkettar tal-effiċjenza 
tal-enerġija ta' tagħmir tal-uffiċċji. Il-Ftehim, li ġġedded fl-2006 għal perjodu ieħor ta' 5 snin, 
jipprovdi għat-tfassil tal-programm ENERGY STAR fl-UE. Għaldaqstant, il-programm ġie 
ġestit b'mod konġunt mill-EPA u mill-Kummissjoni, inkluża kooperazzjoni dwar l-iżvilupp ta' 
speċifikazzjonijiet tal-prodotti u r-rikonoxximent reċiproki tal-prodotti reġistrati fl-UE u fl-
Istati Uniti. 

Qabel ma jiskadi l-Ftehim f'Diċembru 2011, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni tinnegozja
Ftehim ġdid li jtawwal il-programm ENERGY STAR għat-tielet perjodu ta' ħames snin. 
Dawn in-negozjati ġew konkluzi f'Novembru 2011.

2.) Il-proposta tal-Kummissjoni

Skont il-Ftehim il-ġdid, se jkun hemm żewġ sistemi separati għar-reġistrazzjoni tal-prodott fl-
UE, li jżommu l-awtoċertifikazzjoni mill-manifatturi, u l-Istati Uniti, li ddeċieda li jdur lejn 
ċertifikazzjoni.min-naħa ta' parti terza. Dan ifisser li l-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku 
mhux se jibqa' japplika aktar:Barra minn hekk, dispożizzjonijiet fir-rigward tar-
responsabilitajiet rispettivi tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fl-infurzar tal-programm ġew 
kjarifikati. Ma sarux bidliet sostanzjali oħra meta mqabbla mat-test attwali.

Bl-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dan il-Ftehim ġdid ikun approvat f'isem l-Unjoni Ewropea.

3.) Il-valutazzjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur jilqa' l-konklużjoni b'suċċess tan-negozjati għal Ftehim ġdid li jestendi l-
programm ENERGY STAR, peress li l-programm kien effettiv ħafna biex imexxi s-suq tat-
tagħmir tal-uffiċċji lejn effiċjenza enerġetika akbar.

Filwaqt li huwa ta' dispjaċir li l-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku mhux se jibqa' japplika 
minħabba l-introduzzjoni fl-Istati Uniti ta' ċertifikazzjoni minn partijiet terzi, ir-Rapporteur 
iqis li jkun aħjar jekk tinżamm il-proċedura eħfef għall-awtoreġistrazzjoni fl-UE sabiex jiġu 
evitati spejjeż addizzjonali għall-manifatturi, partikolarment għall-SMEs. Barra minn hekk, 
wieħed jinnota li l-Kummissjoni ma tistenniex li t-tmiem tar-rikonoxximent reċiproku se
jkollu impatt negattiv fuq il-manifatturi li jipparteċipaw fil-programm tal-UE peress li dawn 
għandhom tendenza jiffokaw prattikament biss fuq is-suq tal-UE. Min-naħa l-oħra, l-
esportazzjonijiet tal-UE lejn l-Istati Uniti se jsiru fil-biċċa l-kbira tagħhom minn manifatturi 
kbar li fil-passat diġà kienu rreġistraw il-prodotti tagħhom fl-Istati Uniti.

Fid-dawl ta' dak imsemmi hawn fuq, ir-Rapporteur jirrakkomanda lill-Parlament biex
japprova l-konklużjoni tal-Ftehim.


