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muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse 
kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta (uuesti sõnastatud)
(KOM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0576)1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 
2422/2001 ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta2,

– võttes arvesse Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Ühenduse vahelise 
kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise lepingut3, mis 
jõustus 29. detsembril 2006;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile Energy Stari 
programmi rakendamise kohta Euroopa Ühenduses ajavahemikus 2001–2005 
(KOM(2006)0140);

– võttes arvesse minikuulamist „Energy Star: kontoriseadmete märgistuse rakendamine”, 
mis toimus 19. märtsil 2007 Euroopa Parlamendis;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust kontoriseadmete 
energiatõhususe kohta (TEN/269 – CESE 34/2007 fin);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0329/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

  
1 ELT C 150 E, 30.5.2006, lk 73.
2 ELT L 332, 15.12.2001, lk 1.
3 ELT L 381, 28.12.2006, lk 26.
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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 3

(3) Kontoriseadmete energiakasutuse 
tõhustamisega aidatakse parandada 
ühenduse konkurentsivõimet ja 
energiavarustuse kindlust ning kaitsta 
keskkonda.

(3) Kontoriseadmete energiakasutuse 
tõhustamisega aidatakse parandada 
ühenduse konkurentsivõimet ja 
energiavarustuse kindlust ning kaitsta 
keskkonda ja tarbijaid.

Selgitus

Tuleb teha selgeks, et peale üldise energia- ja keskkonnakasu on tarbijal tugev ajend valida 
energiatõhusad kontoriseadmed ka olulise rahalise kasu tõttu, mis tuleneb energiatarbimise, 
mille eest tarbija peaks maksma, vähenemisest.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 13

(13) Energy Stari märgistust kasutatakse 
kogu maailmas. Energy Stari 
märgistussüsteemi nõuete 
mõjutamiseks peaks ühendus osalema 
nimetatud märgistussüsteemis ning 
koostama vajalikud tehnilised 
spetsifikatsioonid. Kehtestades koos 
Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse 
Agentuuriga tehnilised kriteeriumid, peaks 
komisjon seadma eesmärgiks saavutada 
nõudlikud energiatõhususe tasemed.

(13) Energy Stari märgistust kasutatakse 
kogu maailmas. Energy Stari 
märgistussüsteemi nõuete 
mõjutamiseks peaks ühendus osalema 
nimetatud märgistussüsteemis ning 
koostama vajalikud tehnilised 
spetsifikatsioonid. Kehtestades koos 
Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse 
Agentuuriga tehnilised kriteeriumid, peaks 
komisjon seadma eesmärgiks saavutada 
nõudlikud energiatõhususe tasemed, 
pidades silmas ühenduse energiatõhususe 
poliitikat ning tema energiatõhususe 
eesmärke.

Selgitus

Energiatõhusus on üks Euroopa Liidu peamisi energiapoliitika valdkondi, mida on 
väljendatud arvukates EÜ dokumentides. Energy Stari määrus tuleb viia kooskõlla eespool 
mainitud energiatõhususe poliitika ja ELi seatud eesmärkidega.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 17
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(17) Süsteemi tõhusaks ja erapooletuks 
rakendamiseks tuleb asjakohasele organile, 
milleks on Euroopa Ühenduse Energy Stari 
Komisjon (ECESB), anda ülesanne osaleda 
ühiste tehniliste spetsifikatsioonide 
kindlaksmääramisel ja läbivaatamisel. 
ECESBsse peaksid kuuluma riiklikud ja 
huvitatud isikute esindajad.

(17) Et süsteemi rakendamine oleks tõhus 
ja erapooletu, tuleb asjakohasele organile, 
milleks on Euroopa Ühenduse Energy Stari 
Komisjon (ECESB), anda ülesanne osaleda 
ühiste tehniliste spetsifikatsioonide 
kindlaksmääramisel ja läbivaatamisel. 
ECESBsse peaksid kuuluma riiklikud ja 
huvitatud isikute esindajad. ECESB peaks 
hoolikalt pühenduma oma tähtsale 
ülesandele osaleda aktiivselt tehniliste 
spetsifikatsioonide läbivaatamisel.

Selgitus

ECESB rolli ja volitusi tuleb tugevdada, sest ECESB-l on täita tähtis roll tehniliste 
kriteeriumide läbivaatamisel, mis on määruse ja USA-EÜ lepingu põhieesmärk. 

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 20 a (uus)

(20 a) On vaja tagada, et soodustatakse 
nii Energy Stari programmi nõudmistele 
vastavate toodete pakkumist kui ka 
nõudlust ning et seepärast on küllaldaste 
teadlikkuse tõstmise meetmete ja 
teavitamiskampaaniate järele kahekordne 
vajadus. Esiteks julgustada tootjaid, 
jaemüüjaid, importijaid ja eksportijaid 
parandama veelgi kontoriseadmete 
energiatõhusust ja kasutama seda ära 
oma konkurentsieelisena. Teiseks 
julgustada tarbijaid valima 
energiatõhusaid kontoriseadmeid, 
näidates selliste toodete majanduslikke 
eeliseid, samuti energiasäästu ja 
keskkonnakasu.

Selgitus

On vaja edendada Energy Stari toodete müüki. Komisjonil ja liikmesriikidel on kohustus 
saavutada enda seatud energiatõhususe eesmärgid ning seepärast tuleb eesmärkide 
saavutamise tagamiseks võtta mitmeid meetmeid. Energiasäästu arvelt võidetud raha hüvitab 
kuhjaga selle, mis kulutatakse tarbijate teavitamiseks. Pealegi ei pea teadlikkuse tõstmine 
Euroopa maksumaksjale palju maksma minema ning seda on võimalik ühendada teiste 
energiatõhususe edendamise meetmetega.
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Muudatusettepanek 5
Põhjendus 20 b (uus)

(20 b) On soovitav, et avalik sektor oleks 
ühenduse energiatõhususe eesmärkide 
saavutamisel eeskujuks. Ühenduse 
institutsioonid ja riiklikud ametiasutused 
peaksid seega riigihanke teel 
kontoriseadmeid ostes ostma seadmeid, 
mis vastavad vähemalt Energy Stari 
programmi nõudmistele.

Selgitus

Riigihanked on parim raamistik kaasaegsete toodete, eelkõige energiat tarbivate toodete 
edendamiseks, mitte ainult eeskuju loomisega tarbijatele, vaid ka hoogustades otsustavalt 
turu nõudlust energiatõhusate toodete järele. 

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 lõige 5

5. Ilma et see piiraks 
vastavushindamismenetlust ja 
vastavusmärgistust käsitlevate ühenduse 
eeskirjade ja/või ühenduse ning 
kolmandate riikide vahel ühenduse turule 
juurdepääsu kohta sõlmitud 
rahvusvaheliste lepingute kohaldamist, 
võivad komisjon või liikmesriigid 
ühenduse turule toodavaid käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid kontrollida, et 
teha kindlaks nende vastavus määruse 
nõuetele.

5. Ilma et see piiraks 
vastavushindamismenetlust ja 
vastavusmärgistust käsitlevate ühenduse 
eeskirjade ja/või ühenduse ning 
kolmandate riikide vahel ühenduse turule 
juurdepääsu kohta sõlmitud 
rahvusvaheliste lepingute kohaldamist, 
kontrollivad komisjon või liikmesriigid 
ühenduse turule toodavaid käesoleva 
määrusega hõlmatud tooteid regulaarselt, 
et teha kindlaks nende vastavus määruse 
nõuetele.

Selgitus

Tarbijad peaksid olema Energy Stari märgistuse usaldusväärsuses veendunud. Selle 
usaldusväärsus ja töökindlus tuleks tagada regulaarse kontrollimisega. Selline kontroll on 
kooskõlas märgistussüsteemi vabatahtliku laadiga. Toodete valmistajad, kes taotlesid 
märgistust vabatahtlikult, peaksid kasutama märgistust vaid siis, kui nad täidavad 
märgistussüsteemi nõudeid täielikult. Vastavas põhjenduses 14, mille komisjoni alguses välja 
pakkus, näidatakse selgesti vajadust nõuetekohase järelevalvesüsteemi järele („… on tarvis 
tõhusat järelevalvesüsteemi”).

Muudatusettepanek 7
Artikli 5 lõige 2
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2. Otsuse taotleja programmis osalejaks 
lubamise kohta teeb komisjon pärast 
kontrollimist, kas taotleja on nõustunud 
täitma lepingu B lisas sisalduvaid juhiseid 
ühise logo kasutajale. Komisjon avaldab 
programmis osalejate ajakohastatud loetelu 
Internetis.

2. Otsuse taotleja programmis osalejaks 
lubamise kohta teeb komisjon pärast 
kontrollimist, kas taotleja on nõustunud 
täitma lepingu B lisas sisalduvaid juhiseid 
ühise logo kasutajale. Komisjon avaldab 
programmis osalejate ajakohastatud loetelu 
Internetis ja edastab selle regulaarselt 
liikmesriikidele.

Selgitus

Liikmesriikide teavitamine programmis osalejatest on kerge ja väga odav tegevus (nt meili 
saatmine koos sellele lisatud osalejate loeteluga), kuid tõenäoliselt avaldab see suurt mõju 
liikmesriikide kursis ja teadlikuna hoidmisele.

Muudatusettepanek 8
Artikkel 6

Et soodustada 
energiatõhusate kontoriseadmete soetamist, 
näitavad komisjon ja teised ühenduse 
institutsioonid ning riikliku tasandi 
ametiasutused eeskuju, soodustades
kontoriseadmete hankimisele esitatavate 
tingimuste kehtestamisel energiatõhususe 
nõudeid, mis on vähemalt samaväärsed 
Energy Stari ühiste spetsifikatsioonidega, 
ilma et see mõjutaks ühenduse ja 
liikmesriigi õiguse või majanduslike 
kriteeriumide kohaldamist.

Et soodustada 
energiatõhusate kontoriseadmete soetamist, 
näitavad komisjon ja teised ühenduse 
institutsioonid ning riikliku tasandi 
ametiasutused eeskuju, täpsustades 
kontoriseadmete hankimisele esitatavate 
tingimuste kehtestamisel energiatõhususe 
nõudeid, mis on vähemalt samaväärsed 
Energy Stari ühiste spetsifikatsioonidega, 
ilma et see mõjutaks ühenduse ja 
liikmesriigi õiguse või majanduslike 
kriteeriumide kohaldamist.

Selgitus

Avalik sektor peaks olema ELi energiatõhususe eesmärkide saavutamisel eeskujuks. 
Riigihanked on parim raamistik uuendatud toodete, eelkõige energiat tarbivate toodete 
edendamiseks, mitte ainult eeskuju loomisega tarbijatele, vaid ka hoogustades otsustavalt 
turu nõudlust energiatõhusate toodete järele. 

Muudatusettepanek 9
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

Komisjon koostöös liikmesriikide ja 
ECESB liikmetega soodustab ühise logo 
kasutamist teadlikkuse tõstmise ja 
teabekampaaniate korraldamisega
tootjatele, jaemüüjatele, importijatele ja 
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eksportijatele ning üldsusele.

Selgitus

Asjaolu, et märgistussüsteem on vabatahtlik, et tee selle edendamist ainult tootjate 
ülesandeks. Komisjonil ja liikmesriikidel on kohustus saavutada enda seatud energiatõhususe 
eesmärgid, seega tuleb võtta mitmeid meetmeid. Energiasäästu arvelt võidetud raha hüvitab 
kuhjaga selle, mis kulutatakse tarbijate teavitamiseks. Teadlikkuse tõstmine ei pruugi olla 
Euroopa maksumaksjale kallis ning seda on võimalik ühendada teiste energiatõhusust 
edendavate meetmetega. Lisaks nõudlusele selliste toodete järele tuleb suurendada ka nende 
pakkumist.

Muudatusettepanek 10
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

2 a. Igal aastal esitab komisjon ECESB-le 
aruande, mis sisaldab tehnilisi andmeid 
ühist logo kandvate toodete turuhõlvamise 
ja kättesaadava tehnoloogia kohta.
Aruanne sisaldab ka andmeid Energy 
Stari programmist saadava kasu, 
täpsemalt energiasäästu ja 
keskkonnakasu kohta seoses 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähenemisega. 

Selgitus

Määrusega tuleb sätestada ka komisjoni kavatsus kuulutada välja pakkumine 
kontoriseadmeid käsitleva turu-uuringu kohta, et toetada energiatõhususe kriteeriumide 
edasist täiustamist, nagu sedastatud ettepaneku seletuskirjas. Energy Stari lepingu kohaselt 
on ELi põhiroll osaleda tehniliste kriteeriumide läbivaatamisel. Seepärast tuleks tugevdada 
mis tahes seda rolli toetavat tegevust.

Muudatusettepanek 11
Artikli 8 lõige 3 a (uus)

3 a. ECESB koguneb regulaarselt kord 
aastas.

Selgitus

ECESB tööd ja rolli tuleb tugevdada ja täiustada, sest ECESB osaleb tehniliste kriteeriumide 
läbivaatamisel, mis on määruse ja USA-EÜ lepingu põhieesmärk. 
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Muudatusettepanek 12
Artikkel 9

Iga liikmesriik määrab vastavalt vajadusele 
riikliku energiapoliitika eksperdid, 
asutused või isikud (edaspidi „riiklikud 
esindajad“), kes vastutavad käesoleva 
määrusega ettenähtud ülesannete täitmise 
eest. Kui on määratud rohkem kui üks 
riiklik esindaja, määrab liikmesriik 
kindlaks nende esindajate vastavad 
volitused ning nende suhtes kehtivad 
kooskõlastamisnõuded.

Iga liikmesriik määrab vastavalt vajadusele 
riikliku energiapoliitika eksperdid, 
asutused või isikud (edaspidi „riiklikud 
esindajad“), kes vastutavad käesoleva 
määrusega ettenähtud ülesannete täitmise 
eest. Kui on määratud rohkem kui üks 
riiklik esindaja, määrab liikmesriik 
kindlaks, milline neist kannab 
põhivastutust, ning määrab kindlaks
nende esindajate vastavad volitused ning 
nende suhtes kehtivad 
kooskõlastamisnõuded.

Selgitus

ECESB tööd ja rolli tuleb tugevdada ja täiustada, sest ECESB peab mängima tähtsat osa 
tehniliste kriteeriumide läbivaatamisel, mis on määruse ja USA-EÜ lepingu põhieesmärk. Üks 
inimene igast liikmesriigist tuleks määrata peamiseks määruse eest vastutavaks isikuks; see ei 
keela liikmesriigil kaasata määruse rakendamisse rohkem inimesi, kuid just liikmesriik peaks 
tagama sisemise/riikliku kooskõlastamise.

Muudatusettepanek 13
Artikli 10 lõike 1 punkt b a (uus)

b a) ettepanekud õppe- ja 
müügiedendusmeetmete ning muude 
vajalike meetmete kohta;

Selgitus

On vaja edendada Energy Stari toodete müüki. Komisjonil ja liikmesriikidel on kohustus 
saavutada enda seatud energiatõhususe eesmärgid ning seepärast tuleb selles suunas võtta 
mitmeid meetmeid. Energiasäästu arvelt võidetud raha hüvitab kuhjaga selle, mis kulutatakse 
tarbijate teavitamiseks. Pealegi ei pea teadlikkuse tõstmine Euroopa maksumaksjale palju 
maksma minema ning seda on võimalik ühendada teiste energiatõhususe edendamise 
meetmetega.

Muudatusettepanek 14
Artikli 11 lõige 3 a (uus)

3 a. Kui ECESB esitab komisjonile 
arvamuse, võtab ta arvesse otstarbekus-
ja turu-uuringute tulemusi ning 
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olemasolevaid energiatarbimise 
vähendamise tehnoloogiaid.

Selgitus

Nagu juba mainitud, tuleb ECESB rolli täiustada, mitte kahjustada. Seepärast, kui esindajad 
esitavad oma arvamuse tehniliste kriteeriumide läbivaatamise kohta, peaksid nad olema 
tuttavad kõige viimaste uuringutulemustega. Tehniliste kriteeriumide läbivaatamine on 
programmi toimimiseks eluliselt tähtis ning ainus võimalus lisada Ameerika programmile ELi 
väärtust.

Muudatusettepanek 15
Artikli 11 lõige 4

4. Komisjon võtab eelkõige arvesse sihti 
kehtestada 
nõudlikud ühised spetsifikatsioonid, 
nagu on ette nähtud lepingu I artikli 
lõikega 4, et vähendada energiatarbimist
olemasolevat tehnoloogiat ja kaasnevaid 
kulusid nõuetekohaselt arvesse võttes.

4. Komisjon võtab eelkõige arvesse sihti 
kehtestada 
nõudlikud ühised spetsifikatsioonid, 
nagu on ette nähtud lepingu I artikli 
lõikega 4, et vähendada käesoleva 
määruse artikli 8 lõikes 2 a osutatud 
aruandes analüüsitud energiatarbimist
olemasolevat tehnoloogiat ja kaasnevaid 
kulusid nõuetekohaselt arvesse võttes.

Selgitus

Nagu juba mainitud, tuleb ECESB rolli täiustada, mitte kahjustada. Seepärast, kui esindajad 
esitavad oma arvamuse tehniliste kriteeriumide läbivaatamise kohta, peaksid nad olema 
tuttavad kõige viimaste uuringutulemustega. Tehniliste kriteeriumide läbivaatamine on 
programmi toimimiseks eluliselt tähtis ning ainus võimalus lisada Ameerika programmile ELi 
väärtust.

Muudatusettepanek 16
Artikkel 12 a (uus)

Artikkel 12 a
Rakendamine

Liikmesriigid teatavad komisjonile …*, 
milliseid meetmeid nad on võtnud, et 
tagada selle järgimine. 
__________________ 

* kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Selgitus

Komisjonil on teavet vaja selleks, et rakendamist paremini kooskõlastada ja sellele kaasa 
aidata. Liikmesriigid peaksid hoolitsema eelkõige igati tegutseva esindaja määramise eest. Et 
tegemist on olemasoleva programmi pikendamisega, ei ole vaja pikemat tähtaega kui kuus 
kuud.

Muudatusettepanek 17
Artikkel 12 b (uus)

Artikkel 12 b

Hindamine

Komisjon koostab ja esitab üks aasta enne 
lepingu lõppemist Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande ühenduse 
kontoriseadmete turu energiatõhususe 
kohta, andes hinnangu Energy Stari 
programmi tõhususele. Aruanne sisaldab 
nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid 
andmeid.

Selgitus

On kahetsusväärne, et komisjonil ei ole statistilisi või muid kvantitatiivseid andmeid, mis 
tulenevad määruse rakendamisest (nt energiatõhusus, müüdud toodete arv jms), ega nende 
võrdlust asjaomaste andmetega USAs või muudes maailma riikides. Hindamisaruande 
õigeaegne esitamine võimaldab seadusandjatel ja poliitikutel teha edasise rakendamise kohta 
õigeid otsuseid.
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

Kavandatava määruse eesmärk on rakendada 20. detsembril 2006 Ameerika Ühendriikide 
valitsuse ja EÜ vahel sõlmitud uue lepingu kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse 
programmide kooskõlastamise kohta1, millega sõnastatakse ümber määrus 2422/2001/EÜ. 
Algne EÜ-USA Energy Stari leping allkirjastati 2000. aastal2 ja see aegus juunis 2006. EL 
otsustas lepingut uuendada, et jätkata Energy Stari programmi kasutamist teisel viieaastasel 
perioodil.

2. Miks on ELil vaja energiatõhusaid kontoriseadmeid edendada?

• Energiatõhususe arvele langeb suur osa energiasäästust ning seda loetakse õigustatult üheks 
Euroopa säästva energiapoliitika peamistest tugisammastest. Ajal, mil nõudlus energia järele 
kasvab ja energiahinnad tõusevad, aitab tugev energiatõhususe poliitika kaasa 1) 
energiaimpordi vähendamisele ja seega energiavarustuse kindlamale tagamisele, 2) 
energiakulude vähenemisele ja seega Euroopa majanduse paremale konkurentsivõimele, 3) 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemisele ja seega suuremale keskkonnakasule.

• Kontoriseadmete arvele langeb aina suurem osa energiatarbimisest ühenduses.

• Riikide jõupingutustest energiatõhususe parandamiseks ei piisa. 

• ELi energiatõhususe poliitika täiendamiseks tuleb teha ühiseid ülemaailmseid 
jõupingutusi energiatõhususe edendamiseks. 

3. Uus EÜ-USA Energy Stari leping
See uus leping nõuab, et energiatõhususe kriteeriumid (tehnilised spetsifikatsioonid) –
kriteeriumid, millele toode peab Energy Stari märgistuse saamiseks vastama – oleksid 
nõudlikud ja et need vaadataks regulaarselt läbi. Eelmise lepinguga võrreldes on tehtud 
märkimisväärseid täiendusi. Esiteks võib märgistus esindada vaid 25% tippmudelitest, mille 
kohta on andmed kriteeriumide määramise ajal saadaval. Teiseks on hõlmatud 
energiatarbimine nii oote- kui ka sisselülitatud olekus. Näiteks hinnatakse, et kujutusseadmete 
(koopiamasinate, printerite, skannerite, faksiaparaatide) uued tehnilised nõuded säästavad EL-
25s järgmise kolme aasta jooksul 17 TWh. 
Tehnilisi spetsifikatsioone, mille on ühiselt välja töötanud USA ja EÜ oma vastavate 
juhtimisüksuste kaudu (st USA Keskkonnakaitse agentuur ja komisjon) ning koostöös 
sidusrühmadega, kohaldatakse automaatselt kõigile kahepoolsetele lepingutele USA ja 
kolmandate riikide vahel. Karmid kriteeriumid ergutavad tootjaid oma toodete 
energiatõhusust parandama, et täita märgistuse saamiseks vajalikud tingimused. Märgistuse 
tingimustele vastavad tooted registreeritakse andmebaasis.

4. Miks edendada USA süsteemi?
Esmapilgul võib tunduda imelik, et EL peaks tuginema algselt Ameerikas välja töötatud ja 

  
1 ELT L 381, 28.12.2006, lk 26.
2 EÜT L 172, 26.6.2001, lk 3.
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Ameerika asutusele (st USEPAle) kuuluvale programmile. Kuid raportöör on arvamusel, et 
Energy Stari süsteem suudab pakkuda ELile energiatõhususe eesmärgi saavutamisel tõelisi 
eeliseid.
Energy Stari lepinguga antakse ELile võimalus mängida otsustavat rolli rahvusvaheliselt 
tuntud programmis, milles määratletakse energiatõhususe eesmärgid. Süsteemi vabatahtlik 
laad sobib paindlikkuse vajadusega, sest tootjad kohanevad tehnoloogiliste edusammudega 
ilma, et neil oleks vaja vastata veel ühele nullist alates välja töötatud märgistusele. 
Energiamärgistuse valdkonnas on olemas juba märkimisväärne arv ELi seadusi, nt „A–G 
skaala” energiatähistus majapidamismasinatele, ökodisainisüsteem ning ökomärgise andmine. 
Selle programmi rakendamine ainult kontoriseadmete valdkonnas on aktsepteeritav moodus 
turu suunamiseks energiatõhusate toodete poole, täites ELi olemasolevaid õigusakte, selle 
asemel et mitmekordistada olemasolevaid märgiseid ja suurendada halduskulusid.

See lähenemisviis avaldab positiivset mõju ka kaubandusele. Energy Stari märgistust 
kasutatakse kogu maailmas ning tootjad aktsepteerivad seda laialdaselt. Seda rakendavad juba 
olulised rahvusvahelised turul tegutsejad (USA, EL, Jaapan ja teised) ning see võib olla 
loomulikuks aluseks energiatõhususe meetmete rahvusvahelisele ühtlustamisele, mis toob 
kaasa väiksemad rakenduskulud ja tarbijate suurema teadlikkuse energiatõhususest. Ehkki 
Energy Stari logo on äratuntav paljudel Euroopas kasutatavatel USA toodetel, usub raportöör 
kindlalt, et ELi tööstusel ei ole rahvusvahelisest konkurentsist midagi karta senikaua, kui ta 
täidab kõrgeid tehnilisi standardeid.

5. Energy Stari toodete müügiedendus
Arusaama kohaselt, et EL võib Energy Stari süsteemist kasu saada, on raportööri kohustus 
esitada muudatusettepanekud, mis tõhustavad kõige paremini Energy Stari kontoriseadmete 
müügiedendust. Müügiedendus peab olema suunatud nii tarbijatele kui ka Euroopa tootjatele. 
Peamine viis mõlema sihtrühmani jõuda on teadlikkuse tõstmise ja riigihangete kaudu.
a. Teabe- ja teadlikkuse tõstmise meetmed
Tarbijatele suunatud müügiedendus nõuab nii era- kui ka avalikule sektorile mõeldud teabe-
ja teadlikkuse tõstmise meetmete vastuvõtmist. Selliste meetmete eesmärk peaks olema 
parandada Energy Stari märgistuse äratuntavust. Tarbijaid tuleks teavitada Energy Stari 
kontoriseadme ostmisest tulenevast potentsiaalsest energiasäästust ning keskkonnakasust. 

Energy Stari programmi vabatahtlikkus tootjatele ei tohiks välistada programmi 
müügiedenduse kohustust. Tarbijate suurem nõudlus selliste toodete järele suurendab 
tootjatepoolset pakkumist. Vabatahtlik registreerimine Energy Stari andmebaasis võimaldab 
saada tootjatel (riigi)hangete jaoks nähtavaks; raportöör usub, et see üksinda ei ole piisav 
stiimul. On vaja täiendavaid meetmeid programmi müügiedenduseks tootjatele, tarnijatele, 
vahendajatele ja eelkõige üldsusele. Pealegi ei pea teadlikkuse tõstmine Euroopa 
maksumaksjale palju maksma minema ning seda on võimalik ühendada teiste energiatõhususe 
edendamise meetmetega. Energiasäästu arvelt võidetud raha hüvitab kuhjaga selle, mis 
kulutatakse tarbijate teavitamiseks.
b. Riigihanked
Ainuüksi turu vaba toimimine ei ole seatud energiatõhususe eesmärkide kiireks saavutamiseks 
piisav. Seepärast peab Euroopa Parlament edastama kindla sõnumi, et suunata avalikku 
sektorit energiatõhusate kontoriseadmete poole ning seega pooldab raportöör tugevalt 
kohustuslikke riigihankeid, sest
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• nagu on näha USA kogemusest (kus föderaalasutused on kohustatud ostma Energy Stari 
tingimustele vastavaid tooteid) ja nagu laialt tunnistatakse, eeskätt nagu tunnistab komisjon 
ise1, kui riigiasutused peavad hankima seadmed, mis on vähemalt nii energiatõhusad, kui 
määratletud Energy Stari tehnilistes spetsifikatsioonides, suunab see turgu veelgi 
hoogsamalt tõhusamate seadmete poole; Tõepoolest, see juhtub seetõttu, et riigihanked 
esindavad suurt osa turust, milleni jõudmisest on tootjad huvitatud; 

• et riigihanked suurendavad nõudlust rangete tehniliste spetsifikatsioonidega toodete järele, 
võime eeldada, et spetsifikatsioonid muutuvad kiiresti karmimaks, andes energiasäästu alal 
kiiresti tulemusi; 

• suurenev nõudlus võib vähendada energiatõhusate kontoriseadmete tegelikku turuväärtust;

• avalik sektor peaks olema ELi energiatõhususe eesmärkide saavutamisel eeskujuks. 

6. EÜ Energy Stari Komisjoni (ECESB) roll
EL on ainus USA partner, kes osaleb tehniliste kriteeriumide läbivaatamisel, mis on Energy 
Stari programmi põhiessmärk ja otsustav tegur energiatulude määramisel. Seepärast vajab EL, 
et ECESB oleks tugev konsultatiivüksus, et abistada komisjoni tehniliste spetsifikatsioonide 
sõnastamisel ja läbivaatamisel, sest see protsess on kontoriseadmete energiasäästu 
keskpunktiks. 

Raportöör nõustub komisjoniga, et Euroopa maksumaksja raha tuleks suunata eelkõige 
tootmiskuludeks, vältides tarbetult koormavaid bürokraatlikke meetmeid. Sellegipoolest ei 
tohiks me ECESBd kahjustada, vaid pigem täiustada, sest ta mängib olulist rolli.

7. Märgistuse usaldusväärsuse tagamine – aruandlusnõuded
Energy Stari logo kandvate toodete usaldusväärsus on programmi edu alus. Et tootjad 
registreeruvad Energy Stari andmebaasis isesertifitseerimise teel, tuleb kogu mehhanismi 
kohase toimimise säilitamiseks sisse seada mõned hindamis- ja kontrollimeetmed. Küsimus 
on selles, kas me võime tugineda kontoriseadmete sihtotstarbelistele mõõtmistele, mida on 
teinud liikmesriigid, tarbijaorganisatsioonid, erialaajakirjad vms, või kas komisjon peaks 
võtma sidusrühmade pidevaks kursishoidmiseks ja teavitamiseks otsesemaid meetmeid. 
Regulaarne kontroll tagab märgistuse usaldusväärsuse, minemata vastuollu selle vabatahtliku 
laadiga. Märgistust tuleks kasutada ainult siis, kui tooted vastavad täielikult 
märgistussüsteemi nõudmistele.

Kavandatav määrus vähendab drastiliselt või isegi kõrvaldab selle, mida komisjon loeb 
ülemääraseks halduskoormuseks. Ent mis tahes täiendused Energy Stari programmi andmete 
kogumisel ja hindamisel aitavad kahtlemata kaasa energiatõhusate kontoriseadmete paremale 
müügiedendusele. Programmi kohase rakendamise kulude ja tulude hindamiseks on vaja 
asjaomaseid tehnilisi ja kvantitatiivandmeid. Need andmed peaksid olema üldsusele 
kättesaadavad, kergesti juurdepääsetavad ja neid tuleks regulaarselt ajakohastada, et 
parandada programmi äratuntavust ja kaasata sidusrühmi, eelkõige tööstust, varustajaid ja 
tarbijaid.

Peale andmete, mis on mõeldud kodanikuühiskonna sidusrühmade teavitamiseks, peame 
uurima ka vajadust teavitada aktiivselt ELi institutsioone ja liikmesriike. Tundub, et komisjon 
soovib oma nappe vahendeid arvesse võttes kõrvaldada kõik ametlikud aruandlusnõuded. 

  
1 Vt komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile Energy Stari programmi rakendamise kohta Euroopa 
Ühenduses ajavahemikus 2001–2005 (KOM(2006) 140 lõplik, 27.3.2006), lk 5 ja 8.
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Samal ajal on kahetsusväärne, et komisjonil ei ole määruse rakendamise kohta kvantitatiivseid 
andmeid (nt energiatõhusus, müüdud toodete arv jms), samal ajal kui sellised andmed on 
olemas USAs ja teistes maailma riikides. Nende andmete edastamine võimaldab 
seadusandjatel ja poliitikutel teha edasise rakendamise suhtes õigeid otsuseid ning paremini 
kooskõlastada riiklikke jõupingutusi. Raportööri kavandatud asjaomaste 
muudatusettepanekute eesmärk on ergutada komisjoni ja liikmesriike võtma tõsiselt oma 
kohustust saavutada endale seatud energiatõhususe eesmärgid.
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