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1 COM(2006) 140 galutinis.
2 SEC(2006) 381 galutinis.
3 COM(2005) 265 galutinis.

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Pasiūlymo tikslas

Reglamente (EB) 2422/2001, paremtame susitarimu su Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybe 
dėl raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo programų koordinavimo, 
nustatomos raštinės įrangai (kompiuteriams, kompiuterių monitoriams, spausdintuvams, 
kopijavimo aparatams, skeneriams, fakso aparatams) taikomos Energy Star programos 
įgyvendinimo Bendrijoje taisyklės. Šio Reglamento (EB) Nr. 2422/2001 naujos redakcijos pasi
ūlymo tikslas – Energy Star programos įgyvendinimą priderinti prie naujo Jungtinių Amerikos 
Valstijų vyriausybės ir Europos bendrijos susitarimo dėl raštinės įrangos energijos naudojimo 
efektyvumo ženklinimo programų koordinavimo. Naujuoju susitarimu suteikiamas pagrindas t
ęsti Energy Star programą Bendrijoje antrą penkerių metų laikotarpį. Tarybos sprendimo dėl 
naujo Energy Star susitarimo pasirašymo ir sudarymo pasiūlymas pateikiamas Tarybai drauge 
su šiuo Reglamento (EB) Nr. 2422/2001 naujos redakcijos pasiūlymu.

Naujojo susitarimo ir Reglamento (EB) Nr. 2422/2001 naujos redakcijos pasiūlymuose atsi
žvelgiama į pirmojo Energy Star programos įgyvendinimo Bendrijoje laikotarpio 
(2001–2006 m.) patirtį ir į Europos bendrijos Energy Star valdybos konsultacijas. Pasiūlymų
tikslas – toliau gerinti Energy Star programos įgyvendinimą, kad programa taptų veiksmingesn
ė ir būtų realizuotos energijos sutaupymo galimybės.

Priežastys tęsti Energy Star programą

Išsamios priežastys tęsti Energy Star programą antrą penkerių metų laikotarpį nurodytos 
Komunikate dėl Europos bendrijos „Energy Star“ programos įgyvendinimo 2001-2005 m.1 ir 
Komisijos rekomendacijoje Tarybai pradėti derybas dėl antrojo Energy Star susitarimo2. Toliau 
apibendrinami pagrindiniai punktai:

Efektyvus energijos naudojimas yra vienas pagrindinių EB tausios energetikos •
politikos ramsčių. Komisijos žaliojoje knygoje apie energijos vartojimo efektyvum
ą3 nurodomi tokie pagrindiniai efektyvaus energijos vartojimo privalumai: u
žtikrinamas Europos ekonomikos konkurencingumas, nes sumažėja energijos i
šlaidos; gerėja aplinkos apsauga, nes mažėja anglies dvideginio emisija, kurią lemia 
energijos naudojimas; padidėja energijos tiekimo patikimumas, nes sumažėja 
energijos poreikis ir, atitinkamai, priklausomybė nuo energijos importo.

Raštinės įrangai tenka didelė visos EB suvartojamos elektros energijos dalis. Jei •
nebus imtasi priemonių, didėjant įrangos funkcionalumui ir jos kiekiui biuruose ir 
namuose, elektros energijos suvartojimas gali didėti. Siekiant įgyvendinti žaliojoje 
knygoje nustatytus energijos vartojimo efektyvumo tikslus, reikia labiau padidinti 
raštinės įrangos energinį naudingumą.

EB Energy Star programoje nustatytas pagrindas, kaip turėtų būti koordinuojamos •
valstybių narių pastangos, kad būtų padidintas raštinės įrangos energijos naudojimo 
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efektyvumas. Būtina koordinuoti veiksmus, kad būtų kuo labiau sumažintas 
neigiamas poveikis pramonei ir prekybai, nes dėl nesuderintų nacionalinių
reikalavimų raštinės įrangos gamintojai, pardavėjai ir, atitinkamai, pirkėjai bei 
naudotojai patirtų papildomų išlaidų.

Kadangi raštinės įranga prekiaujama visame pasaulyje, priemones jos energijos •
naudojimo efektyvumui didinti reikėtų įgyvendinti drauge su pasauliniais partneriais 
ir sprendimus priimančiais subjektais. Suderinus veiksmus, sumažėja programos 
įgyvendinimo išlaidos ir išvengiama vartotojų klaidinimo. Energy Star programoje
nustatytas pagrindas, kaip turėtų būti derinami veiksmai su JAV, Japonija ir kitais 
pagrindiniais rinkos partneriais, kad būtų padidintas raštinės įrangos energijos 
naudojimo efektyvumas. Todėl Energy Star programa, kuri priklauso JAV aplinkos 
apsaugos agentūrai (JAV AAA – USEPA) ir kurią EB ir EEE vardu administruoja 
Europos Komisija, suteikiamos reikiamos galimybės raštinės įrangos energijos 
naudojimo efektyvumo didinimo taikant ženklinimo sistemą priemonėms 
įgyvendinti. 

Savanoriškai Energy Star programai pritaria didelė dalis gamintojų. Be to, JAV ji •
yra svarbi vykdant viešųjų pirkimų procedūras, nes jose būtina laikytis techninių
specifikacijų. Tai skatina gamintojus pateikti į rinką programos reikalavimus 
atitinkančius produktus. Taip rinkoje daugėja taupiai energiją naudojančių produkt
ų, ir būtų galima sutaupyti daug energijos, jei, nustatant kriterijus, techninės 
specifikacijos būtų pakankamai griežtos (pvz., taikomos 25 % modelių). Komisija 
mano, kad EB ekspertų indėlis yra svarbus rengiant nuoseklias ir griežtas technines 
specifikacijas.

Nors neįmanoma nustatyti sutaupomos energijos kiekio, Komisija ir •
suinteresuotosios šalys mano, kad raštinės įrangai skirta Energy Star programa pad
ėjo padidinti ES parduodamos raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumą.
Kita vertus, dar yra daug galimybių taupiai didinti raštinės įrangos energinį
naudingumą. Tačiau dėl naujovių kūrimo spartos ir trumpų produktų plėtojimo cikl
ų tos priemonės turi būti labai lanksčios, pvz., savanoriško ženklinimo schemos, 
kurias būtų galima greičiau pritaikyti prie technologijų pažangos ir rinkos pokyčių.

Programa didina raštinės įrangos rinkos skaidrumą, ypač raštinės įrangos energinio •
naudingumo srityje. Tai būtina sąlyga skatinant vartotojus, paslaugų sektorių ir vieš
ųjų pirkimų institucijas priimant sprendimą dėl pirkimo atsižvelgti į energijos 
naudojimo efektyvumą ir bendras įrangos eksploatavimo išlaidas, įskaitant elektros 
energijos išlaidas. Svarbu, kad Komisijos administruojamą Energy Star duomenų
bazę nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos gali naudoti kaip 
veiklos, kuria populiarinama ypač taupiai energiją naudojanti įranga, pagrindą.

Naujasis Energy Star susitarimas

Pirmasis susitarimas su Jungtinėmis Valstijomis baigė galioti 2006 m. birželio mėnesį. Komisija 
pasiūlė atnaujinti susitarimą antram penkerių metų laikotarpiui. 2006 m. gegužės 5 d. jai buvo 
leista vesti derybas dėl naujo susitarimo. Europos Parlamentui apie derybas dėl naujo Energy 
Star susitarimo buvo pranešta 2006 m. gegužės 30 d. Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto posėdyje.
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Į naujojo susitarimo pasiūlymą įtrauktas aiškus reikalavimas, pagal kurį, nustatant energijos 
naudojimo efektyvumo kriterijus, techninės specifikacijos turi būti pakankamai griežtos. Tai b
ūtina sąlyga veiksmingai didinant raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumą. Be to, 
energijos naudojimo efektyvumo kriterijai turi būti taikomi ne tik įrangos parengties režimui, 
bet ir kitiems atitinkamiems režimams, ypač aktyviajam režimui.

Todėl pasiūlyto naujo susitarimo C priede pateiktos griežtos ir naujoviškos monitorių ir 
vizualizavimo įrangos (kopijavimo aparatų, spausdintuvų, skenerių, fakso aparatų) bendros 
techninės specifikacijos, kuriose nurodyti energijos naudojimo reikalavimai ir parengties ir 
aktyviuoju režimu. Apskaičiuota, kad taikant naujas bendras vizualizavimo įrangos technines 
specifikacijas, kurias EB Energy Star valdyba (konsultacinis valstybių narių, pramonės ir 
aplinkos bei vartotojų NVO forumas) patvirtino 2006 m. gegužės 24 d., per trejus ateinančius 
metus ES 25 bus sutaupyta 17 TWh. Išsamesni skaičiavimo duomenys pateikiami adresu 
www.eu-energystar.org. Rengiamos naujos bendros kompiuterių techninės specifikacijos, 
kurias numatyta paskelbti galiojančiomis 2007 m.

Siūlomi Reglamento (EB) Nr. 2422/2001 pakeitimai

Per konsultacijas dėl Energy Star susitarimo atnaujinimo motyvų EB Energy Star valdyba 
(EBESV) paprašė, kad jei susitarimas bus atnaujintas, Energy Star programa EB būtų
įgyvendinama veiksmingiau. Tam buvo pasiūlyta į šią Reglamento (EB) 2422/2001 naują
redakciją ir Tarybos sprendimo dėl naujo susitarimo sudarymo projektą įtraukti keletą
supaprastinimų, pirmiausia racionalizuoti energijos naudojimo efektyvumo kriterijų atnaujinimo 
procesą, kad programa taptų lankstesnė, lengviau pritaikoma prie technologijų pažangos ir 
rinkos pokyčių.

Pasiūlytais Reglamento (EB) 2422/2001 naujos redakcijos pakeitimais siekiama sumažinti 
įgyvendinimui skirtas Bendrijos institucijų ir valstybių narių išlaidas, kaip reikalauja savanori
škas programos pobūdis. Siūlomi pakeitimai atspindi tiriamųjų EBESV diskusijų rezultatus.

6 straipsnis: Logotipo populiarinimas

Siūloma panaikinti valstybių narių ir Komisijos įpareigojimus populiarinti logotipą, nes Eenrgy 
Star programa yra gamintojams skirta savanoriško ženklinimo schema. Todėl už produktų
registravimą ir reklamą atsako gamintojai. Tačiau Komisija ir toliau rengs dalyvaujančių
gamintojų ir registruotų produktų sąrašus ir taip pat interneto portalą su registruotų produktų
duomenų baze, informacija raštinės įrangos pirkėjams bei naudotojams ir kt.

8 straipsnis: Europos bendrijos Energy Star valdyba (EBESV)

Siūloma panaikinti EBESV įpareigojimą rengti Energy Star produktų skverbimosi į rinką ir 
turimų technologijų ataskaitas. Patirtis rodo, kad EBESV neturi galimybės atlikti šių užduočių
(iš dalies dėl išteklių trūkumo). Vietoj to Komisija ketina skelbti konkursą raštinės įrangos 
rinkos tyrimui, padėsiančiam atnaujinant energijos naudojimo efektyvumo kriterijus.

Siūloma panaikinti Komisijai taikomą reikalavimą apie valdybos veiklą informuoti Europos 
Parlamentą ir Tarybą. Manoma, kad tai nereikalinga, nes Komisijos Energy Star interneto 
portale pateikiama visa su programos įgyvendinimu susijusi informacija, įskaitant EBESV veikl
ą – posėdžių protokolus, darbo dokumentus, darbo planus ir kt.
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4 2001 m. kovo 28 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo 
naudojimo, OL C 77, 2002 3 28. 

10 straipsnis: Darbo planas

Šis straipsnis buvo perrašytas, kad atitiktų dabartinę programos įgyvendinimo pakopą
(paskelbtas 2006 m. darbo planas) ir derėtų su pasiūlytais 6 ir 8 straipsnių pakeitimais.

Taip pat siūloma numatyti, kad Komisija, konsultuodamasi su EBESV, parengtų ir paskelbtų
metinį darbo planą. Tokia tvarka buvo taikoma kelerius pastaruosius metus ir laikoma tinkama, 
nes užtikrinamas visiškas skaidrumas.

11 straipsnis: Paruošiamosios techninių kriterijų persvarstymo procedūros

Šiuo pakeitimu aiškiai nustatoma, kad EBESV ir Komisija gali imtis iniciatyvos iš dalies 
pakeisti susitarimą ir pirmiausia bendras technines specifikacijas. 

Be to, buvo sumažinti EBESV įpareigojimai dėl techninių specifikacijų persvarstymo, nes 
praktika parodė, kad EBESV ištekliai riboti ir ji negali laikytis šių nuostatų.

Reglamento (EB) 2422/2001 13 straipsnis: Įgyvendinimas
Šis straipsnis panaikinamas, nes valstybėms narėms neskiriami jokie įpareigojimai, apie kurių
vykdymą reikėtų pranešti.

Reglamento (EB) 2422/2001 14 straipsnis – naujos redakcijos 13 straipsnis:
Persvarstymas

Šis straipsnis perrašytas siekiant palengvinti Komisijai programos įgyvendinimo naštą ir 
straipsnį suderinti su Energy Star programos savanorišku pobūdžiu. 

Priedas

Priedas, kuriame pateikiamas logotipas panaikintas, nes Energy Star ženklai jau įtraukti į
susitarimą ir nėra reikalo jų pateikti dar kartą. Be to, keičiant JAV aplinkos apsaugos agentūrai 
priklausančio logotipo dizainą, neturėtų būti taikoma Komisijos bendro sprendimo procedūra.

Nauja redakcija

Šis Reglamento (EB) 2422/2001 naujos redakcijos pasiūlymas atitinka Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl teisės aktų pakeitimo metodo4 nuostatas. Tai reiškia, kad į vieną tekstą
įtraukiami ir esminiai Reglamento (EB) 2422/2001 pakeitimai ir nepakeistos jo nuostatos. Šis 
pasiūlymas pakeis ir panaikins Reglamentą (EB) 2422/2001. Tai turėtų padėti Bendrijos 
aktams tapti suprantamesniems ir skaidresniems.
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5 OL C 150 E, 2000 5 30, p. 73 ir OL C 180 E, 2001 6 26, p. 262 [...].
6 OL C 204, 2000 7 18, p. 18 [...].
7 OL C [...].
8 2001 m. vasario 1 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 267, 2001 9 21, p. 49), Tarybos bendroji 

pozicija, priimta 2001 m. gegužės 31 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir Europos 
Parlamento 2001 m. spalio 3 d. sprendimas OL C [...].

9 OL L 332, 2001 12 15, p. 1.

ê 2422/2001 (pritaikytas)
2006/0187 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO PASIŪLYMAS

dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo programos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą5,

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę6,

pasikonsultavę⌦ atsižvelgdami⌫ į Regiono komiteto nuomonę7,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos8,

kadangi:

ò naujas

(1) Į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
2422/20019 reikia įvesti svarbių pakeitimų. Siekiant aiškumo turėtų būti paskelbta nauja 
to reglamento redakcija.

ê 2422/2001 1 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)
ðnaujas

(2) Raštinės įrangai tenka didelė visos suvartojamos elektros energijos dalis. Pats 
veiksmingiausias būdas sumažinti raštinės įrangos suvartojamą elektros kiekį yra, 
vadovaujantis 1999 m. gegužės mėnesio Tarybos išvadomis dėl energijos nuostolių, 
patiriamų plataus vartojimo elektroninės įrangos parengties režimu, sumažinti 
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sunaudojimą parengties režimu. Įvairūs Bendrijos 
rinkoje parduodami modeliai, ð atlikdami panašias funkcijasï, pasižymi labai 
skirtingu ⌦ energijos⌫ naudojimo parengties režimu lygiu ð ir yra daug galimybių
padidinti jų energijos naudojimo efektyvumąï .

ê 2422/2001 2 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)
ðnaujas

(3) Vis dėlto yra ir kitų būdų sumažinti įrangos sunaudojamą elektros kiekį, nepadarant 
žalos jo funkcionalumui, pvz., išjungiant prietaisą, kai juo nesinaudojama. Komisija turi 
nustatyti, kokios priemonės yra tinkamos šiam energijos taupymo potencialui išnaudoti.
ð Padidinus raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumą, padidėtų Bendrijos 
konkurencingumas, energijos tiekimo saugumas ir aplinkos apsaugaï .

ê 2422/2001 3 konstatuojamoji 
dalis

(4) Svarbu skatinti priemones, skirtas tam, kad gerai veiktų vidaus rinka.

ê 2422/2001 4 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)

(5) Pageidautina suderinti nacionalines energijos naudojimo ženklinimo iniciatyvas, kad iki 
minimumo būtų sumažintas žalingas ⌦ joms įgyvendinti skirtų priemonių⌫ poveikis 
pramonei ir prekybai.

ê 2422/2001 5 konstatuojamoji 
dalis (naujas)

(5) Pasiūlymuose suderinti valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl sveikatos, saugos, 
aplinkos ir vartotojų apsaugos nuostatas reikia remtis aukštu apsaugos lygiu. Šiuo 
reglamentu siekiant, kad smarkiai padidėtų šio pobūdžio įrangos energijos naudojimo 
efektyvumas, padedama užtikrinti aukštą aplinkos ir vartotojų apsaugos lygį.

ê 2422/2001 6 konstatuojamoji 
dalis

(6) Kadangi valstybės narės negali tinkamai įgyvendinti siūlomų veiksmų tikslų ir tai galima 
geriau padaryti Bendrijos lygiu, Bendrija gali priimti priemones, vadovaudamasi 
Sutarties 5 straipsnyje išdėstytu subsidiarumo principu. Vadovaujantis tame pačiame 
straipsnyje išdėstytu proporcingumo principu, šiame reglamente nenumatoma daugiau 
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10 OL L 157, 1989 6 9, p. 32.
11 OL L 275, 1998 10 10, p. 1.

nei būtina šiems tikslams pasiekti.

ê 2422/2001 7 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)

(7) Be to, Sutarties 174 straipsnyje raginama saugoti bei puoselėti aplinką bei apdairiai ir 
racionaliai naudoti gamtinius išteklius – šie du tikslai yra vieni iš Bendrijos aplinkos 
politikos tikslų; Elektros energijos gamyba ir suvartojimas sudaro 30 % viso dėl 
žmogaus veiklos susidariusio anglies dvideginio (CO2) kiekio ir apie 35 % pirminio 
Bendrijoje suvartojamos elektros energijos kiekio. Procentai didėja, o energijos 
nuostoliai, patiriami elektros įrangos parengties režimu sudaro apie 10 % jos 
suvartojimo.

ê 2422/2001 8 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)

(8) Be to, 1989 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimo 89/364/EEB dėl Bendrijos veiksmų
siekiant taupiau vartoti elektros energiją programos10 du tarpusavyje susiję uždaviniai 
yra paskatinti vartotojus naudoti labai taupiai elektros energiją naudojančius prietaisus 
ir įrangą bei padidinti prietaisų ir įrangos energijos naudojimo efektyvumą. Kad 
vartotojai būtų geriau informuoti, reikia imtis papildomų veiksmų.

ê 2422/2001 9 konstatuojamoji 
dalis

(7) Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos UNFCCC protokolas, dėl kurio 
susitarta Kiote 1997 m. gruodžio 10 d., ragina Bendriją sumažinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisiją 8 % vėliausiai 2008–2012 m. laikotarpiu. Kad būtų galima 
pasiekti šį tikslą, reikia imtis griežtesnių CO2 anglies dvideginio emisijos sumažinimo 
Bendrijoje priemonių.

ê 2422/2001 10 konstatuojamoji 
dalis

(8) Be to, 1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 2179/98/EB dėl Europos bendrijos politikos ir veiksmų programos dėl aplinkos ir 
tvarios plėtros „Tvarumo link“ persvarstymo11, kaip svarbiausias prioritetas 
aplinkosaugos reikalavimus susiejant su energijos suvartojimu nurodoma prietaisų
energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo nuostata.
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12 OL C 394, 1998 12 17, p. 1.
13 OL [...].

ê 2422/2001 11 konstatuojamoji 
dalis

(9) 1998 m. gruodžio 7 d. priimta Tarybos rezoliucijoje dėl energijos taupymo Europos 
bendrijoje12 raginama plačiau taikyti prietaisų ir įrangos ženklinimą.

ê 2422/2001 12 konstatuojamoji 
dalis

(10) Tam tikrais atvejais pageidautina suderinti energijos naudojimo efektyvumo 
reikalavimus, etiketes ir bandymų metodus.

ê 2422/2001 13 konstatuojamoji 
dalis

(11) Daugelį taupiai energiją naudojančių raštinės prietaisų galima įsigyti su nedidelėmis 
papildomomis išlaidomis arba be jų, ir per gana trumpą laiką jos atsiperka, nes tokie 
prietaisai taupo elektros energiją. Todėl energijos taupymo ir CO2 anglies dvideginio
kiekio mažinimo tikslai šioje srityje gali būti pasiekti išlaidų požiūriu veiksmingai, 
nepakenkiant vartotojams ir pramonei.

ê 2422/2001 14 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)
ðnaujas

(12) Raštinės įranga prekiaujama visame pasaulyje. ⌦ 2006 m. [...] d.⌫ Jungtinių
Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos bendrijos susitarimas dėl energiją taupančios
raštinės įrangos ⌦ energijos naudojimo efektyvumo⌫ ženklinimo programų
koordinavimo13 palengvins tarptautinę prekybą šia įranga ir pagerins aplinkos apsaugą. 
Šio reglamento tikslas yra įgyvendinti pirmiau minėtą⌦ Tas⌫ susitarimas ⌦ turėtų
būti įgyvendintas⌫ Bendrijoje.

ê 2422/2001 15 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)
ðnaujas

(13) Norėdama daryti įtaką Energy Star etiketė reikalavimams naudojama visame pasaulyje. 
⌦ Norėdama daryti įtaką visame pasaulyje naudojamos Energy Star etiketės 
reikalavimams⌫, Bendrija turėtų dalyvauti taikant šią ženklinimo schemą ir nustatant 
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14 OL L 297, 1992 10 13, p. 16.

reikiamas technines specifikacijas. Ta
čiau norėdama įsitikinti, kad nustatyti techniniai kriterijai yra pakankamai ambicingi ir 
kad yra pakankamai atsižvelgiama į Bendrijos interesus, Komisija turi reguliariai juos iš
naujo apsvarstyti. ð Drauge su JAV aplinkos apsaugos agentūra nustatydama 
techninius kriterijus, Komisija turėtų siekti ambicingų energijos naudojimo efektyvumo 
lygiųï.

ê 2422/2001 16 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)

(14) Norint užtikrinti, kad energiją taupančios raštinės įrangos ⌦ energijos naudojimo 
efektyvumo⌫ ženklinimo programa būtų tinkamai įgyvendinama, kad ją taikant 
gamintojams būtų garantuojamos sąžiningos konkurencijos sąlygos ir ginamos vartotojų
teisės, reikia efektyvios įgyvendinimo sistemos.

ê 2422/2001 17 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)

(15) Šis reglamentas apsiriboja⌦ bus taikomas tik⌫ raštinės įrangai produktais.

ê 2422/2001 18 konstatuojamoji 
dalis

(16) 1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir 
kitų išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę
informaciją apie gaminį14 nėra tinkamiausias dokumentas raštinės įrangai. Išlaidų
efektyvumo požiūriu tinkamiausia priemonė taupiai energiją naudojančios raštinės 
įrangos naudojimui skatinti yra savanoriško ženklinimo programa.

ê 2422/2001 19 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)
ðnaujas

(17) Norint efektyviai ir nešališkai įgyvendinti schemą, reikia numatyti, kad prie ⌦ bendr
ų⌫ techninių specifikacijų nustatymo ir persvarstymo prisidėtų tinkama institucija, 
Europos bendrijos Energy Star valdyba (ECESV). ECESV turėtų būti sudaryta iš
valstybiųð ir suinteresuotųjų šalių atstovųï .

ê 2422/2001 20 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)
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(18) Reikia užtikrinti, kad taupiai energiją naudojančios raštinės įrangos ⌦ energijos 
naudojimo efektyvumo⌫ ženklinimo programa būtų nuosekli ir suderinta su Bendrijos 
politikos prioritetais bei kitomis Bendrijos ženklinimo ir kokybės sertifikavimo 
sistemomis, pvz., nustatytomis Direktyvoje 92/75/EEB bei Europos Parlamento ir 
Tarybos 2000 m. liepos 17 d. Reglamente (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos 
ekologinio ženklo suteikimo sistemos15.

ò naujas

(19) Energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo programa turėtų papildyti pagal 
2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB, nustatančią
ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo 
sistemą ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB16, taikomas priemones. Būtina užtikrinti 
Energy Star ir ekologinio projektavimo schemų nuoseklumą ir suderinimą.

ê 2422/2001 21 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)

(20) Norint, kad nebūtų klaidinami vartotojai ir kad būtų išvengta galimo rinkos iškraipymo, 
pageidautina suderinti Bendrijos Energy Star programą ⌦ , paremtą 2006 m. [...] d. 
susitarimu,⌫ su kitomis Bendrijos savanoriško raštinės įrangos ženklinimo energijos 
naudojimo ⌦ ženklinimo⌫ schemomis.

ê 2422/2001 22 konstatuojamoji 
dalis (pritaikytas)

(21) Įgyvendinant ⌦ Energy Star⌫ schemą, reikia garantuoti skaidrumą ir užtikrinti jos 
suderinamumą su atitinkamais tarptautiniais standartais, kad ne Bendrijos šalių
gamintojams ir eksportuotojams būtų lengviau prisijungti prie schemos ir joje dalyvauti.

ò naujas

(22) Šiame reglamente atsižvelgiama į pradinio Energy Star programos įgyvendinimo 
Bendrijoje laikotarpio patirtį.

ê 2422/2001

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
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1 straipsnis
Tikslai

ê 2422/2001 (pritaikytas)

Šiuo reglamentu nustatomos Bendrijos raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo 
ženklinimo programos (toliau – Energy Star programa) taisyklės, kaip nurodyta Jungtinių
Amerikos Valstijų vyriausybės ir Europos bendrijos susitarime dėl taupiai energiją naudojan
čios raštinės įrangos ⌦ energijos naudojimo efektyvumo⌫ ženklinimo programų
koordinavimo (toliau – susitarimas). Dalyvavimas Energy Star programoje yra savanoriškas.

ê 2422/2001

2 straipsnis
Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas susitarimo C priede nustatytoms raštinės įrangos produktų grupėms, 
atsižvelgiant į bet kokius jo pakeitimus pagal susitarimo X straipsnį.

3 straipsnis
Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente:

ê 2422/2001 (pritaikytas)

a) bendras logotipas – tai ⌦ susitarimo I⌫ priede nurodytas ženklas;

ê 2422/2001

b) programos dalyviai – gamintojai, surinkėjai, eksportuotojai, importuotojai, mažmenininkai ir 
kiti, kurie įsipareigoja skatinti nurodytų taupiai energiją naudojančius raštinės įrangos produkt
ų, atitinkančių Energy Star programos bendras specifikacijas, naudojimą ir kurie nusprendė
dalyvauti Energy Star programoje užsiregistruodami Komisijoje;

ê 2422/2001 (pritaikytas)
ð naujas

c) ⌦ bendros⌫ specifikacijos – tai efektyvaus energijos naudojimo ir energinio naudingumo 
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reikalavimai, įskaitant bandymų metodus, 
kurie naudojami nustatyti, ar taupiai 
energiją naudojančiai raštinės įrangai galima 
suteikti bendrą logotipą.

4 straipsnis
Bendrieji principai

1. Jei reikia, Energy Star programa derinama su kitomis Bendrijos ženklinimo arba kokybės 
sertifikavimo priemonėmis bei schemomis, tokiomis kaip Reglamentu (EEB) Nr. 880/92 
nustatyta Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo schema, ir Direktyvoje 92/75/EEB numatytas 
buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymas ženklinant gaminį bei 
pateikiant standartinę informaciją apie gaminį ir ð Direktyvos 2005/32/EB įgyvendinimo 
priemonės. ï

ê 2422/2001

2. Bendrą logotipą gali naudoti programos dalyviai ir kiti subjektai, juo paženklindami savo 
individualius raštinės įrangos produktus ir jį naudodami atitinkamos reklamos tikslams.

ê 2422/2001 (pritaikytas)

⌦ 3. Dalyvavimas Energy Star programoje yra savanoriškas.⌫

3. 4. Laikoma, kad raštinės įrangos produktai, kuriems naudoti bendrą logotipą leido Jungtinių
Amerikos Valstijų aplinkos apsaugos agentūra (JAV AAA), atitinka šį reglamentą, nebent yra 
priešingų įrodymų.

ê 2422/2001

4. 5. Nepažeidžiant jokių Bendrijos atitikties įvertinimo ir atitikties ženklo taisyklių bei (arba) 
tarptautinių Bendrijos ir trečiųjų šalių susitarimų dėl galimybės patekti į Bendrijos rinką, šiame 
reglamente numatytus produktus, kurie yra pateikti į Bendrijos rinką, Komisija arba valstybė
narė gali išbandyti, kad patikrintų, ar jie atitinka šio reglamento reikalavimus.

5 straipsnis
Programos dalyvių registracija

1. Prašymai tapti programos dalyviu gali būti pateikiami Komisijai.

ê 2422/2001 (pritaikytas) 
ð naujas
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2. Ar pretendentas gali tapti programos dalyviu, sprendžia Komisija, įsitikinusi, kad 
pretendentas sutiko laikytis ⌦ bendro⌫ logotipo naudotojui skirtų susitarimo B priede išd
ėstytų rekomendacijų. Komisija ð interneteï paskelbia atnaujintą programos dalyvių sąrašą ir 
reguliariai pateikia jį valstybėms narėms.

6 straipsnis
Reklama ir informacija

1. Komisija, kartu su valstybėmis narėmis ir EBESV nariais, labai stengiasi paskatinti, kad būtų
naudojamas bendras logotipas, naudodama atitinkamas informuotumą skatinančias priemones ir 
organizuodama informacines kampanijas, skirtas vartotojams, tiekėjams, prekiautojams ir pla
čiajai visuomenei.

2. Visos valstybės narės, naudodamos visas įmanomas Bendrijos priemones, siekia užtikrinti, 
kad vartotojai ir kiti suinteresuoti subjektai žinotų apie Energy Star programą ir galėtų gauti i
šsamią informaciją apie ją.

3. Siekiant skatinti ⌦ taupiai energiją naudojančių⌫ raštinės įrangos produktų, pažymėtų
bendru logotipu, įsigijimą, Komisija ir kitos Bendrijos institucijos bei kitos nacionalinės vald
žios institucijos, nepažeisdamos Bendrijos ir nacionalinės teisės aktų bei ekonominių kriterijų, 
nustatydamos savus raštinės įrangos produktų ⌦ viešųjų pirkimo⌫ reikalavimus, skatina 
taikyti ne mažiau griežtus nei bendros Energy Star specifikacijos taupaus energijos vartojimo
energijos naudojimo efektyvumo kriterijus.

ê 2422/2001

7 straipsnis
Kitos savanoriškos energijos naudojimo ženklinimo programos

1. Jau esančios ir naujos savanoriškos energijos naudojimo ženklinimo programos valstybėse 
narėse, skirtos raštinės įrangos produktams, gali būti taikomos kartu su Energy Star programa.

2. Komisija ir valstybės narės stengiasi užtikrinti būtiną Energy Star programos ir nacionalinių
schemų bei kitų ženklinimo programų Bendrijoje ir valstybėse narėse koordinavimą.

ê 2422/2001 (pritaikytas) (naujas)

8 straipsnis
Europos bendrijos Energy Star valdyba

1. Komisija įkuria Europos bendrijos Energy Star valdybą (EBESV), susidedančią iš
9 straipsnyje minėtų valstybių atstovų ir atitinkamų suinteresuotųjų šalių. EBESV apsvarsto 
Energy Star programos įgyvendinimą Bendrijoje ir, jei reikia, teikia Komisijai patarimus ir 
pagalbą, kad ši galėtų vykdyti savo kaip valdančiosios institucijos funkcijas.
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2. Praėjus metams po šio reglamento įsigaliojimo ir kiekvienais metais po to, EBESV parengia 
ataskaitą apie tai, kaip produktai su bendruoju identifikavimo ženklu skverbiasi į rinką, ir apie 
technologiją, kuri mažina energijos sunaudojimą.

3. 2. Komisija užtikrina, kad savo veikloje EBESV, atsižvelgdama į visas raštinės įrangos 
produktų grupes, kiek įmanoma prižiūrėtų, kad programoje vienodai dalyvautų visos su 
produktų grupe susijusios suinteresuotosios šalys, pvz., gamintojai, mažmenininkai, 
importuotojai, aplinkos apsaugos grupės ir vartotojų organizacijos.

ê 2422/2001

4. 3. Komisija nustato EBESV darbo tvarkos taisykles, atsižvelgdama į valstybių narių atstovų
valdyboje nuomonę.

ê 2422/2001 (naujas)

5. Komisija nuolat informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie EBESV veiklą. 

ê 2422/2001 (pritaikytas)

9 straipsnis
Valstybių narių atstovai

Visos valstybės narės tinkamai paskiria nacionalinės energetikos politikos ekspertus, 
kompetentingas institucijas ar asmenis (toliau – valstybių atstovai), atsakingus už šiame 
reglamente numatytų uždavinių įgyvendinimą. Jei paskiriamas daugiau nei vienas valstybės 
atstovas, valstybė narė nustato atitinkamus tų atstovų įgaliojimus ir jiems taikytinus 
koordinavimo reikalavimus.

ê 2422/2001 (pritaikytas)

10 straipsnis
Darbo planas

Pagal 1 straipsnyje išdėstytus tikslus Komisija per šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo sudaro darbo planą. ir, pasikonsultavusi su EBESV, pateikia jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Darbo plane išdėstoma Energy Star programos plėtros strategija, kuri 
tolesniam trejų metų laikotarpiui numato:
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ê 2422/2001

a) didesnio energijos naudojimo efektyvumo tikslus, atsižvelgiant į poreikį laikytis aukštų
aplinkos apsaugos ir vartotojų apsaugos standartų ir į tikslą skverbtis į rinką, kurio Bendrijos 
lygiu turėtų būti siekiama Energy Star programa,;

b) negalutinį raštinės įrangos produktų, kurie turi būti laikomi prioritetiniais įtraukiant juos į
Energy Star programą, sąrašą,;

ê2422/2001 (naujas)

pasiūlymų dėl šviečiamųjų ir reklaminių kampanijų bei kitų reikiamų veiksmų planą,

ê 2422/2001

c) pasiūlymus dėl Energy Star programos ir kitų valstybių narių savanoriško energijos 
naudojimo ženklinimo schemų derinimo ir sąveikos.

ê2422/2001 (pritaikytas) 
ðnaujas

Darbo planas periodiškai ð iš naujo apsvarstomas bent kartą per metus. ï Jis paskelbiamas 
viešai. Pirmą kartą jis iš naujo apsvarstomas ne vėliau kaip per 12 mėnesių po jo įteikimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai, o po to – kas 12 mėnesių.

11 straipsnis
Paruošiamosios techninių kriterijų persvarstymo procedūros

1. Siekiant pasiruošti ⌦ bendrų⌫ specifikacijų ir raštinės įrangos produktų grupių, nurodytų
susitarimo C priede, persvarstymui, ir prieš pateikiant pasiūlymo projektą arba atsakant 
JAV AAA tokia tvarka, kokia yra numatyta susitarime ir 2001 m. gegužės 14 d. Tarybos 
sprendime ... 2001/469/EB dėl Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos bendrijos 
susitarimo dėl raštinės įrangos ženklinimo apie energijos taupymą programų koordinavimo 
sudarymo Europos bendrijos vardu17, reikia imtis tokių imamasi 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų
veiksmų.

1. 2. Komisija prašo ð gali prašytiï EBESV pateikti pasiūlymus ð pasiūlymąï dėl 
susitarimo peržiūrėjimo ð arba dėl bendrų produkto specifikacijų persvarstymo. Komisija gali 
pateikti pasiūlymą EBESV dėl produkto bendrų specifikacijų ir susitarimo persvarstymo. ï
EBESV taip pat gali teikti pasiūlymusð pasiūlymąï Komisijai savo iniciatyva.
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ê 2422/2001

2. 3. Komisija, gavusi pasiūlymą iš JAV AAA dėl susitarimo peržiūrėjimo, konsultuojasi su 
EBESV.

ê2422/2001 (pritaikytas)
ðnaujas

3. Pateikdama savo nuomonę Komisijai, EBESV atsižvelgia į galimybių studijos ir rinkos tyrim
ų rezultatus bei esamą technologiją, leidžiančią sumažinti energijos sunaudojimą. 4. Komisija 
ypač atsižvelgia į aukšto ⌦ ambicingo⌫ lygio techninių ⌦ bendrų⌫ specifikacijų
nustatymo tikslą, ð kaip nurodyta susitarimo I straipsnio 4 dalyje,ï tinkamai atsižvelgdama ir 
į esamas technologijas ir su jomis susijusias išlaidas⌦ kuriuo siekiama⌫ sumažinti energijos 
suvartojimą, išnagrinėtą 8 straipsnio 2 dalyje minėtoje ECESB ataskaitoje, ⌦ tinkamai atsi
žvelgiant į turimas technologijas ir susijusias išlaidas.⌫

12 straipsnis
Rinkos priežiūra ir piktnaudžiavimo kontrolė

ê 2422/2001

1. Bendras logotipas naudojamas tik susitarime nurodytiems produktams ir pagal susitarimo B 
priede nurodytas rekomendacijas logotipo naudotojui.

ê 2422/2001 (pritaikytas)

2. Draudžiamas bet kokios klaidingos ar klaidinančios reklamos arba bet kokios etiketės ar 
identifikavimo ženklo, kurį galima supainioti su šiame reglamente pateikiamu bendru logotipu, 
naudojimas.

3. Komisija, imdamasi susitarimo VIII straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse apibrėžtų veiksmų ar juos 
koordinuodama, užtikrina tinkamą bendro logotipo naudojimą. Valstybės narės imasi reikiamų
veiksmų, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų jų teritorijoje ir apie tai informuoja 
Komisiją. Valstybės narės gali pranešti Komisijai, jei programos dalyviai ar kiti subjektai 
nesilaiko nuostatų, kad ši galėtų imtis pradinių veiksmų.

13 straipsnis
Įgyvendinimas

Per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, valstybės narės informuoja Komisiją
apie priemones, priimtas šio reglamento laikymuisi užtikrinti.

14 13 straipsnis
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Papildymai ir pataisymai

Prieš susitarimo šalims pradedant tartis tariantis dėl susitarimo pratęsimo pagal susitarimo 
XII straipsnį, Komisija įvertina Energy Star programą vadovaudamasi jos vykdymo metu 
sukaupta patirtimi.

Komisija parengia ir Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2005 m. sausio 15 d. pateikia 
Bendrijos rinkoje esančios raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo stebėjimo ataskait
ą, pateikia Energy Star programos veiksmingumo įvertinimą ir, jei reikia, siūlo papildomas 
programos priemones. Ataskaitoje išnagrinėjami ES ir JAV dialogo rezultatai ir ypač tai, ar 
Energy Star specifikacijos yra pakankamai veiksmingos.

ê

14 straipsnis
Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 2422/2001 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal 
priede pateiktą koreliacinę lentelę.

ê 2422/2001 (pritaikytas)

15 straipsnis
Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja trisdešimtą ⌦ dvidešimtą⌫ dieną po jo paskelbimo Europos 
Bendrijų Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas Pirmininkas

ê 2422/2001 (pritaikytas)

Priedas

ENERGY STAR LOGOTIPAS
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é

PRIEDAS [įrašyti vėliau]

Reglamentas 2422/2001 Šis reglamentas

6 straipsnio 1 dalis -

6 straipsnio 2 dalis -

6 straipsnio 3 dalis 6 straipsnis

8 straipsnio 2 dalis -

8 straipsnio 3 dalis 8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 4 dalis 8 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 5 dalis -

10 straipsnio trečia įtrauka -

10 straipsnio ketvirta įtrauka 10 straipsnio c įtrauka

10 straipsnio paskutinis sakinys -

- 10 straipsnio antros pastraipos paskutinis 
sakinys

11 straipsnio 3 punktas -

- 11 straipsnio 3 dalis

13 straipsnis -

14 straipsnio pirma pastraipa 13 straipsnis

14 straipsnio antra pastraipa -

- 14 straipsnis

Priedas -

________________


