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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Společenství na 
označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (přepracované znění)
(KOM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0576)1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2422/2001 ze dne 
6. listopadu 2001 o programu Společenství na označování energetické účinnosti 
kancelářských přístrojů štítky2,

– s ohledem na Dohodu mezi vládou Spojených států amerických a Evropským 
společenstvím o koordinaci programů na označování energetické účinnosti kancelářských
přístrojů štítky3, která vstoupila v platnost dne 29. prosince 2006,

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění programu 
Energy Star v Evropském společenství v letech 2001 až 2005 (KOM(2006)0140),

– s ohledem na minislyšení na téma „Energy Star: provádění označování kancelářských 
strojů štítky“, které se konalo v Evropském parlamentu dne 19. března 2007,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0329/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
  

1 Úř. věst. C 150 E, 30.5.2006, s. 73.
2 Úř. věst. L 332, 15.12.2001, s. 1.
3 Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 26.
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Bod odůvodnění 3

(3) Zlepšení energetické účinnosti 
kancelářských přístrojů přispívá ke 
zlepšení konkurenceschopnosti 
Společenství, k zabezpečení dodávek 
energie a k ochraně životního prostředí.

(3) Zlepšení energetické účinnosti 
kancelářských přístrojů přispívá ke 
zlepšení konkurenceschopnosti 
Společenství, k zabezpečení dodávek 
energie a k ochraně životního 
prostředí a spotřebitelů.

Odůvodnění

Je nutno dát jasně najevo, že kromě celkového energetického přínosu a přínosu pro životní 
mají spotřebitelé další závažné důvody, proč si  zvolit energeticky účinné kancelářské 
přístroje. Patří mezi ně i významný finanční přínos spojený se snížením spotřeby energie, za 
níž spotřebitelé musí platit.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 13

(13) Program Energy Star se užívá po 
celém světě. Aby mohlo Společenství 
ovlivňovat požadavky programu 
označování Energy Star, mělo by se 
účastnit tohoto programu označování a 
vypracovávání potřebných technických 
specifikací. Při stanovování technických 
kritérií společně s Úřadem pro ochranu 
životního prostředí Spojených států by 
cílem Komise měla být náročná úroveň 
energetické účinnosti.

(13) Program Energy Star se užívá po 
celém světě. Aby mohlo Společenství 
ovlivňovat požadavky programu 
označování Energy Star, mělo by se 
účastnit tohoto programu označování a 
vypracovávání potřebných technických 
specifikací.  Při stanovování technických 
kritérií společně s Úřadem pro ochranu 
životního prostředí Spojených států by 
cílem Komise měla být náročná úroveň 
energetické účinnosti s ohledem na 
politiku Společenství v oblasti energetické 
účinnosti a na její cíle.

Odůvodnění

Energetická účinnost je jednou z hlavních energetických politik Evropské unie, která je 
vyjádřena v mnoha dokumentech ES. Nařízení o Energy Star musí být uvedeno v soulad s výše 
uvedenými politikami a cíli energetické účinnosti stanovenými EU.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 17

(17) Úkolem stanovit a přezkoumat 
společné technické specifikace je nezbytné 
pověřit příslušný orgán, Úřad Evropského 

Úkolem stanovit a přezkoumat společné
technické specifikace je nezbytné pověřit 
příslušný orgán, Úřad Evropského 
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společenství Energy Star (ECESB), s cílem 
dosáhnout účinného a nestranného
provádění programu. ECESB by se měl 
skládat z národních zástupců a zástupců 
zúčastněných stran.

společenství Energy Star (ECESB), aby 
bylo provádění programu účinné 
a nestranné. ECESB by se měl skládat z 
národních zástupců a zástupců 
zúčastněných stran. ECESB by měl 
soustředit velké úsilí na svůj důležitý úkol 
aktivně se podílet na přezkumu 
technických specifikací.

Odůvodnění

Je třeba posílit úlohu a postavení ECESB, neboť tento úřad musí hrát důležitou roli při 
přezkumu technických kritérií, což je jedním z hlavních cílů nařízení a dohody mezi USA a ES.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 20a (nový)

(20a) Je nezbytné zajistit, aby byla 
podporována jak nabídka produktů 
splňujících podmínky programu Energy 
Star, tak i poptávka po nich. Proto 
existuje dvojí potřeba náležitých opatření 
na zvýšení povědomí a informačních 
kampaní – zaprvé s cílem podpořit 
výrobce, maloobchodníky, dovozce a 
vývozce, aby dále zvyšovali energetickou 
účinnost kancelářských přístrojů 
a využívali toho jako své konkurenční 
výhody, a zadruhé prokázat ekonomické 
výhody těchto výrobků a jejich energetické 
úspory a výhody pro životní prostředí, 
a přesvědčit tak spotřebitele, aby si 
energeticky účinné kancelářské přístroje 
zvolili. 

Odůvodnění

Propagace výrobků Energy Star je nezbytná. Komise a členské státy nesou odpovědnost za 
plnění cílů energetické účinnosti, které si stanovily, a je proto zapotřebí přijmout několik 
opatření, aby bylo těchto cílů dosaženo. Peněžní prostředky získané úsporami energie 
bezpečně vyváží náklady vynaložené na informování spotřebitelů. Zvýšení povědomí navíc 
nemusí být pro evropské daňové poplatníky finančně náročné a může být začleněno do jiných 
opatření na podporu energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 5
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Bod odůvodnění 20b (nový)

(20b) Je žádoucí, aby veřejný sektor 
při plnění cílů Společenství týkajících 
se energetické účinnosti šel příkladem. 
Orgány Společenství a veřejné orgány 
členských států by proto měly při nákupu 
kancelářských přístrojů prostřednictvím 
veřejných zakázek kupovat přístroje, které 
přinejmenším splňují podmínky programu 
Energy Star.

Odůvodnění

Veřejné zakázky představují nejlepší rámec pro podporu moderních výrobků, zejména 
výrobků se spotřebou energie, nejen tím, že jdou spotřebitelům příkladem, ale také kvůli 
zásadnímu impulzu, který dodají tržní poptávce po energeticky účinných výrobcích.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 odst. 5

5. Aniž jsou dotčena jakákoli pravidla 
Společenství o posuzování a označování 
shody a/nebo jakákoliv mezinárodní 
dohoda uzavřená mezi Společenstvím a 
třetími zeměmi, pokud jde o přístup na trh 
Společenství, může Komise nebo členské 
státy výrobky umístěné na trhu 
Společenství a spadající pod toto nařízení 
podrobit testování s cílem ověřit jejich 
shodu s požadavky tohoto nařízení.

5. Aniž jsou dotčena jakákoli pravidla 
Společenství o posuzování a označování 
shody a/nebo jakákoliv mezinárodní 
dohoda uzavřená mezi Společenstvím a 
třetími zeměmi, pokud jde o přístup na trh 
Společenství, podrobí Komise nebo 
členské státy výrobky umístěné na trhu 
Společenství a spadající pod toto nařízení 
pravidelnému testování s cílem ověřit 
jejich shodu s požadavky tohoto nařízení.

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli mít v označení Energy Star důvěru. Jeho důvěryhodnost a spolehlivost by 
měly zaručit pravidelné kontroly.  Tyto kontroly jsou v souladu s dobrovolným charakterem 
programu označování. Výrobci, kteří se k označování dobrovolně připojili, by toto označení 
měli užívat, pouze pokud zcela splňují podmínky programu označování. Příslušný bod 
odůvodnění 14, jak jej původně navrhla Komise, jasně naznačuje potřebu náležitého 
prosazování  („Je třeba zajistit efektivní donucovací systém...“).

Pozměňovací návrh 7
Čl. 5 odst. 2

2. Komise rozhodne o přijetí žadatele za 2. Komise rozhodne o přijetí žadatele za 
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účastníka programu po ověření, že žadatel 
souhlasí s obecnými zásadami používání 
společného loga uvedenými v příloze B 
dohody. Komise zveřejňuje aktualizovaný 
seznam účastníků programu na internetu.

účastníka programu po ověření, že žadatel 
souhlasí s obecnými zásadami používání 
společného loga uvedenými v příloze B 
dohody. Komise zveřejňuje aktualizovaný 
seznam účastníků programu na internetu a 
pravidelně jej poskytuje členským státům.

Odůvodnění

Informovat členské státy o účastnících programu je snadné a nenákladné (např. zaslání e-
mailu se seznamem účastníků v příloze), mohlo by to však mít velký vliv na povědomí 
členských států, neboť by měly neustále k dispozici nejnovější informace.

Pozměňovací návrh 8
Článek 6

Aby se podpořil nákup energeticky 
účinných kancelářských přístrojů, Komise 
a další instituce Společenství, jakož i další 
orgány veřejné moci na vnitrostátní úrovni 
budou podporovat, aniž by tím byly 
dotčeny právní předpisy Společenství a 
jednotlivých států a hospodářská kritéria, 
používání požadavků na energetickou 
účinnost, které nejsou méně náročné než 
společné specifikace programu Energy Star 
stanovující požadavky na nákup 
kancelářských přístrojů.

Aby se podpořil nákup energeticky 
účinných kancelářských přístrojů, Komise 
a další instituce Společenství, jakož i další 
orgány veřejné moci na vnitrostátní úrovni 
specifikují, aniž by tím byly dotčeny 
právní předpisy Společenství a 
jednotlivých států a hospodářská kritéria, 
požadavky na energetickou účinnost, které 
nejsou méně náročné než společné
specifikace programu Energy Star 
stanovující požadavky na nákup
kancelářských přístrojů.

Odůvodnění

Veřejný sektor by měl jít při plnění cílů EU týkajících se energetické účinnosti příkladem. 
Veřejné zakázky představují nejlepší rámec pro podporu moderních výrobků, zejména 
výrobků se spotřebou energie, nejen tím, že jdou spotřebitelům příkladem, ale také kvůli 
zásadnímu impulzu, který dodají tržní poptávce po energeticky účinných výrobcích.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 6 odst. 1a (nový)

Komise ve spolupráci s členskými státy 
a členy ECESB podpoří používání 
společného loga náležitými opatřeními 
na zvýšení povědomí a informačními 
kampaněmi zaměřenými na výrobce, 
maloobchodníky, dovozce a vývozce 
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a širokou veřejnost.

Odůvodnění

Skutečnost, že program označování je dobrovolný, neznamená, že za jeho propagaci nesou 
odpovědnost výhradně výrobci. Komise a členské státy nesou odpovědnost za plnění cílů 
energetické účinnosti, které si stanovily, a je proto zapotřebí přijmout několik opatření. 
Peněžní prostředky získané úsporami energie bezpečně vyváží náklady vynaložené 
na informování spotřebitelů. Zvýšení povědomí nemusí být pro evropské daňové poplatníky 
finančně náročné a může být začleněno do jiných opatření na podporu energetické účinnosti. 
Je nutné posílit nejen poptávku po těchto výrobcích, ale také jejich nabídku.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 8 odst. 2a (nový)

2a. Komise každý rok předloží úřadu 
ECESB zprávu obsahující technické 
údaje o pronikání výrobků nesoucích 
společné logo na trh a o dostupných 
technologiích. Zpráva bude rovněž 
obsahovat údaje o výhodách plynoucích 
z programu Energy Star, zejména 
úsporách energie a přínosu pro životní 
prostředí, pokud jde o snížení emisí oxidu 
uhličitého.

Odůvodnění

Záměr Komise vyhlásit nabídkové řízení na průzkum trhu s kancelářskými přístroji, aby se 
podpořily budoucí úpravy kritérií energetické účinnosti, jak jsou uvedeny ve vysvětlujícím 
prohlášení k návrhu, musí mít oporu i v daném nařízení. Klíčovou úlohou EU je podílet se na 
základě dohody Energy Star na přezkumu technických kritérií, a proto by měly být podpořeny 
veškeré kroky, které této úloze napomáhají.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 8 odst. 3a (nový)

3a.  Úřad ECESB pořádá v průběhu
celého roku pravidelné schůze.

Odůvodnění

Je třeba podpořit a posílit činnost a úlohu ECESB, neboť tento úřad se podílí na přezkumu 
technických kritérií, což je klíčový význam daného nařízení a dohody mezi USA a ES.
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Pozměňovací návrh 12
Článek 9

Každý členský stát jmenuje podle potřeby 
odborníky na vnitrostátní energetiku, 
orgány nebo osoby (dále jen „národní 
zástupce“) odpovědné za provádění úkolů 
stanovených v tomto nařízení. Pokud je 
jmenováno více národních zástupců než 
jeden, stanoví členský stát jejich 
pravomoci a koordinační požadavky na ně 
kladené.

Každý členský stát jmenuje podle potřeby 
odborníky na vnitrostátní energetiku, 
orgány nebo osoby (dále jen „národní 
zástupce“) odpovědné za provádění úkolů 
stanovených v tomto nařízení. Pokud je 
jmenováno více národních zástupců než 
jeden, stanoví členský stát toho z nich, 
který ponese hlavní odpovědnost, 
a stanoví jejich pravomoci a koordinační 
požadavky na ně kladené.

Odůvodnění

Je třeba podpořit a posílit činnost a úlohu ECESB, neboť tento úřad musí hrát důležitou roli 
při přezkumu technických kritérií, což je klíčový význam daného nařízení a dohody mezi USA 
a ES. Z každého členského státu by měla být jmenována jedna osoba, která ponese za nařízení 
hlavní odpovědnost. To členským státům nezamezuje, aby do provádění nařízení zapojily více 
osob, vnitrostátní koordinaci by však měly zajišťovat členské státy.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 10 odst. 1 písm. ba) (nové)

(ba) návrhy na vzdělávací a propagační 
opatření a další nezbytné kroky;

Odůvodnění

Propagace výrobků Energy Star je nezbytná. Komise a členské státy nesou odpovědnost za 
plnění cílů energetické účinnosti, které si stanovily, a je proto v tomto směru  zapotřebí 
přijmout několik opatření. Peněžní prostředky získané úsporami energie bezpečně vyváží 
náklady vynaložené na informování spotřebitelů. Zvýšení povědomí navíc nemusí být pro 
evropské daňové poplatníky finančně náročné a může být začleněno do jiných opatření 
na podporu energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 11 odst. 3a (nový)

3a. Při poskytování svého stanoviska 
Komisi vezme ECESB v úvahu výsledky 
studie proveditelnosti a marketingové 
studie a dostupnost technologie 
na snížení spotřeby energie.
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Odůvodnění

Jak již bylo uvedeno, úloha ECESB musí být posílena, nikoli oslabena. Kdykoli proto budou 
zástupci předkládat své stanovisko týkající se přezkumu technických kritérií, měli by 
disponovat praktickou znalostí výsledků nejnovějších studií. Přezkum technických kritérií má 
pro fungování programu stěžejní význam a představuje jediný způsob, jak do amerického 
programu dodat hodnotu EU.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 11 odst. 4

4. Komise zejména vezme v úvahu, že 
cílem je stanovit náročné společné 
specifikace podle čl. I odst. 4 dohody za
účelem snížení spotřeby energie s 
přihlédnutím k dostupné technologii a 
nákladům s ní spojeným.

4. Komise zejména vezme v úvahu, že 
cílem je stanovit náročné 
společné specifikace podle čl. I odst. 4 
dohody za účelem snížení spotřeby energie 
analyzované ve zprávě uvedené v čl. 8 
odst. 2a tohoto nařízení s přihlédnutím 
k dostupné technologii a nákladům s ní 
spojeným.

Odůvodnění

Jak již bylo uvedeno, úloha ECESB musí být posílena, nikoli oslabena. Kdykoli proto budou 
zástupci předkládat své stanovisko týkající se přezkumu technických kritérií, měli by 
disponovat praktickou znalostí výsledků nejnovějších studií. Přezkum technických kritérií má 
pro fungování programu stěžejní význam a představuje jediný způsob, jak do amerického 
programu dodat hodnotu EU.

Pozměňovací návrh 16
Článek 12a (nový)

Článek 12a
Provádění

Do ...* uvědomí členské státy Komisi 
o opatřeních učiněných k zajištění jeho 
provádění.  
__________________ 

* Šest měsíců ode dne, kdy toto nařízení vstoupí 
v platnost.

Odůvodnění

Komise tyto informace potřebuje, aby mohla provádění nařízení lépe koordinovat 
a napomáhat mu. Členské státy by měly zejména zajistit jmenování plně akceschopného 
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zástupce. Vzhledem k tomu, že se jedná o obnovení stávajícího programu, není zapotřebí delší 
lhůty než 6 měsíců.

Pozměňovací návrh 17
Článek 12b (nový)

Článek 12b

Hodnocení

Rok před ukončením platnosti dohody 
vypracuje Komise zprávu o energetické 
účinnosti kancelářských přístrojů na trhu 
ve Společenství s hodnocením účinnosti 
programu Energy Star a předloží ji 
Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva 
bude obsahovat kvalitativní i kvantitativní 
údaje.

Odůvodnění

Komise nemá bohužel k dispozici žádné statistické či jiné kvantitativní údaje z provádění 
nařízení (např. úspory energie, množství prodaných výrobků atd.) a jejich srovnání s 
příslušnými údaji v USA či jiných zemích světa. Včasné předložení hodnotící zprávy umožní 
zákonodárcům a tvůrcům politik učinit správná rozhodnutí týkající se budoucího provádění.  

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod
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Cílem navrženého nařízení je realizovat novou dohodu podepsanou 20. prosince 2006 mezi 
vládou USA a ES o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských 
přístrojů štítky1, kterou se přepracovává nařízení 2422/2001/ES. Původní dohoda Energy Star 
mezi ES a USA byla podepsána v roce 20002 a její platnost skončila v červnu 2006. EU 
se rozhodla dohodu obnovit a pokračovat tak v programu Energy Star ve druhém pětiletém 
období.

2. Proč je zapotřebí, aby EU propagovala energeticky účinné kancelářské přístroje?

• Energetická účinnost se velkou měrou podílí na úsporách energie a je správně považována 
za jeden z hlavních pilířů udržitelné evropské energetické politiky. V době rostoucí poptávky 
po energii a stoupajících cen energie přispěje silná politika energetické účinnosti k 1) omezení 
dovozu energie, a tudíž vyšší spolehlivosti jejích dodávek, 2) omezení nákladů na energii, 
a tudíž zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, 3) snížení emisí 
skleníkových plynů, a tudíž většímu přínosu pro životní prostředí.

• Kancelářské přístroje se stále více podílejí na spotřebě energie ve Společenství.

• Úsilí pouze na úrovni členských států ke zvýšení energetické účinnosti nestačí.

• Je zapotřebí společného globálního úsilí o propagaci energetické účinnosti, která by 
doplňovala politiku EU týkající se energetické účinnosti. 

3. Nová dohoda Energy Star mezi ES a USA
Tato nová dohoda vyžaduje, aby kritéria energetické účinnosti (technické specifikace) – tj. 
kritéria, která výrobek musí splnit, aby mohl získat označení Energy Star – byla náročná 
a aby byla pravidelně podrobována přezkumu. V porovnání s předchozí dohodou se jedná 
o podstatné zlepšení. Zaprvé může označení zastupovat jen 25 % nejlepších modelů, k nimž 
jsou v době stanovení kritérií dostupné údaje. Zadruhé se spotřeba energie týká jak 
pohotovostního, tak provozního režimu. Odhaduje se například, že nové specifikace pro 
kopírovací přístroje, tiskárny, scannery, faxové přístroje ušetří v EU-25 během příštích tří let 
17TWh.
Technické specifikace, které společně vypracovaly příslušné správní subjekty USA a ES (tj. 
Úřad na ochranu životního prostředí Spojených států (USEPA) a Komise) ve spolupráci se 
zainteresovanými stranami, se automaticky vztahují na všechny dvoustranné dohody USA se 
třetími zeměmi. Náročná kritéria slouží jako pobídka pro výrobce, aby zlepšovali 
energetickou výkonnost svých produktů a jejich produkty tak splňovaly podmínky pro 
označení. Takové produkty jsou zapsány do databáze. 

4. Proč propagovat program USA?
Na první pohled se může zdát zvláštní, že by se EU měla opírat o program, který původně 
vytvořil americký subjekt, jemuž také náleží (tj. USEPA). Zpravodaj se však domnívá, že 
program Energy Star může EU nabídnout skutečné výhody, pokud jde o cíl zvyšování 
energetické účinnosti.

Dohoda Energy Star poskytuje EU možnost, aby hrála rozhodující úlohu v mezinárodně 
známém programu, který vymezuje měřítka energetické účinnosti. Dobrovolný charakter 
programu je v souladu s potřebou flexibility, neboť výrobci se přizpůsobují technologickému 
vývoji, aniž by museli splňovat požadavky dalšího zcela nově vytvořeného označení. V EU 
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již v oblasti uvádění spotřeby energie na energetických štítcích existuje značné množství 
zákonů, např. „stupnice A–G“ pro domácí spotřebiče, program ekologicky orientovaných 
konstrukčních požadavků a udělování ekoznačky. Provádění tohoto programu výhradně na 
poli kancelářského vybavení představuje přijatelný způsob, jak orientovat trh na energeticky 
účinné výrobky doplněním stávajících právních předpisů ES, a nikoli zvýšením počtu 
stávajících označení a administrativních nákladů.

Tento přístup má rovněž pozitivní vliv na obchod. Označení Energy Star je užíváno po celém 
světě a dostává se mu široké podpory ze strany výrobců. Již je užíváno klíčovými aktéry na 
mezinárodním trhu (USA, EU, Japonsko a další) a může samozřejmě sloužit jako platforma 
pro sjednocení mezinárodních měřítek energetické účinnosti, což povede ke snížení 
prováděcích nákladů a zvýšení povědomí spotřebitelů o energetické účinnosti. Ačkoli lze logo 
Energy Star spatřit na mnoha amerických výrobcích užívaných v Evropě, je zpravodaj pevně 
přesvědčen, že pokud bude průmysl EU nadále vyhovovat nejvyšším technickým standardům, 
nemusí se mezinárodní konkurence obávat.

5. Propagace výrobků Energy Star
Zpravodaj vychází z předpokladu, že program Energy Star může být pro EU přínosem, a je 
proto jeho povinností předložit pozměňovací návrhy, kterými budou výrobky Energy Star 
v oblasti kancelářských přístrojů propagovány co nejúčinněji. Tato propagace se zaměří jak 
na spotřebitele, tak na evropské výrobce. Hlavním prostředkem, jak oslovit obě cílové 
skupiny, je pomocí zvyšování povědomí a prostřednictvím veřejných zakázek.

a. Informační opatření a opatření na zvyšování povědomí
Propagace u spotřebitelů vyžaduje, aby byla přijata informační opatření a opatření 
na zvyšování povědomí zaměřená na soukromý i veřejný sektor. Tato opatření by měla být 
zaměřena na to, aby bylo označení Energy Star možno lépe rozpoznat. Spotřebitelé by měli 
být informováni o možných úsporách energie a výhodách pro životní prostředí, které získají 
koupí výrobku z oblasti kancelářského vybavení s označením Energy Star.

Charakter programu Energy Star, který je pro výrobce dobrovolný, neznamená, že program 
není třeba propagovat. Větší poptávka spotřebitelů po těchto výrobcích zvýší nabídku 
výrobců. Přestože zapsání do databáze Energy Star výrobcům umožní se zviditelnit, pokud 
jde o (veřejné) zakázky, je zpravodaj přesvědčen, že to samo o sobě jako pobídka nestačí. Je 
zapotřebí dalších doplňujících opatření, která budou program propagovat u výrobců, 
dodavatelů, obchodníků a větší části široké veřejnosti. Zvýšení povědomí navíc nemusí být 
pro evropské daňové poplatníky finančně náročné a může být začleněno do jiných opatření 
na podporu energetické účinnosti. Peněžní prostředky získané úsporami energie bezpečně 
vyváží náklady vynaložené na informování spotřebitelů.
b. Veřejné zakázky
Volné působení trhu nebude samo o sobě k dosažení stanoveních cílů energetické účinnosti 
postačovat. Proto se musí Evropský parlament jasně vyslovit ve prospěch využívání 
energeticky účinných kancelářských přístrojů ve veřejném sektoru. Zpravodaj je proto 
výrazně nakloněn povinnému využívání veřejných zakázek, neboť

• jak je možno vidět na zkušenostech USA (kde jsou federální instituce povinny kupovat 
výrobky splňující podmínky Energy Star) a jak je obecně uznáváno, mimo jiné samotnou 
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Komisí1, jestliže jsou státní orgány  povinny užívat přístroje alespoň tak energeticky 
účinné, jak stanovují technické specifikace Energy Star, bude se trh ještě více orientovat 
na účinnější přístroje – veřejné zakázky totiž představují výrazný podíl na trhu a výrobci o 
něj mají zájem.  

• Vzhledem k tomu, že veřejné zakázky zvyšují poptávku po výrobcích s přísnými 
technickými specifikacemi, můžeme očekávat, že nároky na specifikace rychle porostou, 
což se brzy projeví na úsporách energie. 

• Rostoucí poptávka by mohla snížit reálné tržní náklady na energeticky účinné kancelářské 
přístroje.

• Veřejný sektor by měl jít při plnění cílů EU týkajících se energetické účinnosti příkladem. 

6. Úloha Úřadu Evropského společenství Energy Star (ECESB)
EU je jediným partnerem USA, který se podílí na přezkumu technických kritérií. Tento 
přezkum je klíčovým úkolem v rámci programu Energy Star a rozhodujícím faktorem 
při určování zisků v oblasti energie. EU proto potřebuje mít v ECESB silný poradní nástroj, 
který Komisi napomůže při sestavování a přezkumu technických specifikací, neboť tento 
proces je nejdůležitějším prvkem úspor energie v oblasti kancelářských přístrojů. 
Zpravodaj souhlasí s Komisí, že peníze evropských daňových poplatníků by měly 
vynakládány produktivně bez zbytečně zatěžujících byrokratických opatření. Přesto by 
vzhledem ke své důležité roli ECESB neměl být oslaben, ale naopak posílen.

7. Zajištění důvěryhodnosti označení – požadavky na podávání zpráv
Důvěryhodnost výrobků nesoucích logo Energy Star je základem úspěchu programu. Protože 
se výrobci zapisují do databáze Energy Star autocertifikací, je třeba zřídit určité prostředky 
hodnocení a kontroly, aby bylo zabezpečeno řádné fungování celého mechanismu. Otázkou 
je, zda se můžeme u kancelářských přístrojů spolehnout na měření ad hoc, která provádějí 
členské státy, spotřebitelské organizace, specializované časopisy atd., nebo zda by měla 
Komise jednat přímo a poskytovat zainteresovaným stranám průběžné a aktuální informace. 
Pravidelné kontroly zaručí důvěryhodnost označení a nebudou v rozporu s dobrovolným 
charakterem programu. Označení bude užíváno pouze v případě, že výrobky zcela splňují 
podmínky programu označování.

Navržené nařízení zásadně omezuje či přímo eliminuje administrativní zátěž, kterou Komise 
považuje za nadměrnou. Veškeré zlepšení sběru a hodnocení údajů programu Energy Star 
však nepochybně přispěje k lepší propagaci energeticky účinného kancelářského vybavení. 
Příslušných technických a kvantitavních údajů je zapotřebí k tomu, aby bylo možno 
vyhodnotit náklady a přínos řádného provádění programu. Tyto údaje by měly být veřejně 
k dispozici, snadno dostupné a pravidelně aktualizované, aby se zvýšila možnost program 
rozpoznat a vzbudil zájem zainteresovaných stran, zejména průmyslu, zadavatelů veřejných 
zakázek a spotřebitelů.

Kromě údajů určených k informovanosti zainteresovaných stran z řad občanů musíme rovněž 
zvážit potřebu aktivně informovat orgány EU a členské státy. Vzhledem k nedostatečným 
prostředkům na podávání zpráv se zdá, že by Komise ráda odstranila veškeré stávající 

  
1 Viz sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění programu Energy Star v Evropském 
společenství v letech 2001 až 2005 (KOM(2006) 140 v konečném znění, 27. 3. 2006), s. 5. a 8.
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formální požadavky s takovým podáváním zpráv související. Je však politováníhodné, že 
Komise nemá k dispozici žádné kvantitativní údaje o provádění nařízení (např. úspory 
energie, množství prodaných výrobků atd.), zatímco v USA či jiných zemích světa takové 
údaje existují. Dodání těchto údajů umožní zákonodárcům a tvůrcům politik učinit správná 
rozhodnutí týkající se budoucího provádění a lépe koordinovat úsilí členských států. Účelem 
příslušných pozměňovacích návrhů, které zpravodaj předkládá, je povzbudit Komisi a členské 
státy k tomu, aby vzaly vážně svou odpovědnost za plnění cílů energetické účinnosti, které si 
stanovily.
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