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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimistolaitteiden 
energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön ohjelmasta (uudelleen 
laadittu)
(KOM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0576)1,

– ottaa huomioon 6. marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2422/2001 toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä 
koskevasta yhteisön ohjelmasta2,

– ottaa huomioon Amerikan yhdysvaltain hallituksen ja Euroopan yhteisön sopimuksen
toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien 
yhteensovittamisesta3 , joka tuli voimaan 29. joulukuuta 2006, 

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille Energy Star 
-ohjelman täytäntöönpanosta Euroopan yhteisössä vuosina 2001-2005(COM(2006)0140),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentissa 19. maaliskuuta 2007 järjestetyn pienimuotoisen 
kuulemistilaisuuden "Energy Star: toimistolaitteiden merkintöjen toteuttaminen",

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon toimistolaitteiden 
energiatehokkuutta osoittavista merkinnöistä (TEN/269 - CESE 34/2007 lopull.),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 
kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0329/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

  
1 EUVL C 150 E, 30.5.2006, s. 73.
2 EYVL L 332, 15.12.2001, s. 1.
3 EUVL L 381, 28.12.2006, s. 26. 
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3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Toimistolaitteiden energiatehokkuuden 
parantaminen edistää yhteisön 
kilpailukyvyn parantamista ja sen 
energiansaannin varmuutta sekä 
ympäristön suojelua.

(3) Toimistolaitteiden energiatehokkuuden 
parantaminen edistää yhteisön 
kilpailukyvyn parantamista ja sen 
energiansaannin varmuutta sekä 
ympäristön ja kuluttajien suojelua.

Perustelu

On selvennettävä, että yleisten energia- ja ympäristöhyötyjen lisäksi myös se, että 
energiankulutuksen pieneneminen tuottaa suuria taloudellisia säästöjä, on kuluttajille 
painava peruste valita energiatehokkaita toimistolaitteita. 

Tarkistus 2
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Energy Star -merkintää käytetään 
maailmanlaajuisesti. Jotta Euroopan 
yhteisö voisi vaikuttaa Energy Star 
-merkintäohjelman vaatimuksiin, sen olisi 
osallistuttava tähän merkintäohjelmaan ja 
tarpeellisten teknisten eritelmien 
laatimiseen. Vahvistaessaan teknisiä 
arviointiperusteita yhdessä Yhdysvaltojen 
ympäristönsuojeluviraston kanssa 
komission olisi pyrittävä saavuttamaan 
kunnianhimoiset energiatehokkuustasot.

(13) Energy Star -merkintää käytetään 
maailmanlaajuisesti. Jotta Euroopan 
yhteisö voisi vaikuttaa Energy Star 
-merkintäohjelman vaatimuksiin, sen olisi 
osallistuttava tähän merkintäohjelmaan ja 
tarpeellisten teknisten eritelmien 
laatimiseen. Vahvistaessaan teknisiä 
arviointiperusteita yhdessä Yhdysvaltojen 
ympäristönsuojeluviraston kanssa 
komission olisi pyrittävä saavuttamaan 
kunnianhimoiset energiatehokkuustasot 
ottaen huomioon energiatehokkuutta 
koskevan yhteisön politiikan ja tavoitteet.

Perustelu

Energiatehokkuus on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä energiapoliittisista päämääristä, ja 
se mainitaan lukuisissa yhteisön asiakirjoissa. Energy Star -merkintää koskevaa asetusta on 
mukautettava vastaamaan edellä mainittuja, energiatehokkuutta koskevia EU:n 
menettelytapoja ja tavoitteita. 
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 17 kappale

(17) On tarpeen uskoa yhteisten teknisten 
vaatimusten vahvistamiseen ja 
tarkistamiseen osallistuminen 
asianmukaiselle elimelle, Euroopan 
yhteisön Energy Star -lautakunnalle 
(ECESB), jotta järjestelmän toimeenpano 
olisi tehokasta ja puolueetonta. Energy Star 
-lautakunnan olisi koostuttava kansallisista 
edustajista ja asiaan liittyvien sidosryhmien 
edustajista.

(17) On tarpeen uskoa yhteisten teknisten 
vaatimusten vahvistamiseen ja 
tarkistamiseen osallistuminen 
asianmukaiselle elimelle, Euroopan 
yhteisön Energy Star -lautakunnalle 
(ECESB), jotta järjestelmän toimeenpano 
olisi tehokasta ja puolueetonta. Energy Star 
-lautakunnan olisi koostuttava kansallisista 
edustajista ja asiaan liittyvien sidosryhmien 
edustajista. ECESB:n on sitouduttava 
voimakkaasti tärkeään tehtäväänsä eli 
osallistuttava aktiivisesti teknisten 
vaatimusten tarkistamiseen.

Perustelu

ECESB:n asemaa ja valmiuksia on vahvistettava, sillä ECESB hoitaa tärkeää tehtävää 
tarkistaessaan teknisiä vaatimuksia, mikä on puolestaan keskeistä toimintaa asetuksen sekä 
yhteisön ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen kannalta.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Energy Star -ohjelman vaatimukset 
täyttävien tuotteiden tarjontaa ja kysyntää 
on lisättävä, ja siksi on järjestettävä sekä 
tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä että tiedotuskampanjoita. 
Niillä on ensinnäkin pyrittävä 
kannustamaan valmistajia, jälleenmyyjiä, 
maahantuojia ja viejiä parantamaan 
toimistolaitteiden energiatehokkuutta 
entisestään ja käyttämään sitä 
kilpailuetunaan. Toiseksi niillä on 
kannustettava kuluttajia valitsemaan 
energiatehokkaita toimistolaitteita 
tuomalla esiin tällaisten tuotteiden 
taloudelliset hyödyt sekä se, kuinka paljon 
ne säästävät energiaa ja suojelevat 
ympäristöä.

Perustelu

Energy Star -merkittyjä tuotteita on mainostettava. Komission ja jäsenvaltioiden vastuulla on 
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saavuttaa asettamansa energiatehokkuustavoitteet, ja siksi on toteutettava useita 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tavoitteet saavutetaan. Kuluttajille suunnattujen 
tiedotuskampanjoiden kustannukset katetaan pitkälti energiaa säästämällä aikaan saaduilla 
taloudellisilla säästöillä. Kaiken kaikkiaan tietoisuuden lisäämisen ei tarvitse tulla EU:n 
veronmaksajille kalliiksi, ja se voidaan liittää osaksi muita energiatehokkuuden lisäämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

(20 b) On toivottavaa, että julkinen sektori 
näyttää esimerkkiä yhteisön 
energiatehokkuustavoitteisiin pyrkimisen 
suhteen. Siksi yhteisön toimielinten ja 
jäsenvaltioiden viranomaisten pitäisi 
hankkia toimistolaitteita, jotka täyttävät 
vähintäänkin Energy Star -ohjelman 
vaatimukset, hankkiessaan laitteita 
julkisten hankintamenettelyjen 
mukaisesti.

Perustelu

Julkiset hankintamenettelyt ovat paras tapa edistää kehittyneiden tuotteiden, erityisesti 
energiaa säästävien tuotteiden myyntiä, koska ne toimivat esimerkkinä kuluttajille ja 
ratkaisevana kimmokkeena energiatehokkaiden tuotteiden kysynnälle markkinoilla.

Tarkistus 6
4 artiklan 5 kohta

5. Komissio tai jäsenvaltiot voivat testata
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
yhteisössä markkinoitavia tuotteita sen 
toteamiseksi, vastaavatko ne tässä 
asetuksessa esitettyjä vaatimuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja 
sitä koskevista merkinnöistä annettujen 
yhteisön sääntöjen soveltamista ja/tai 
sellaisten yhteisön ja kolmansien maiden 
välillä tehtyjen kansainvälisten sopimusten 
noudattamista, jotka koskevat yhteisön 
markkinoille pääsyä.

5. Komissio tai jäsenvaltiot testaavat 
säännöllisesti tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia yhteisössä 
markkinoitavia tuotteita sen toteamiseksi, 
vastaavatko ne tässä asetuksessa esitettyjä 
vaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista ja sitä koskevista merkinnöistä 
annettujen yhteisön sääntöjen soveltamista 
ja/tai sellaisten yhteisön ja kolmansien 
maiden välillä tehtyjen kansainvälisten 
sopimusten noudattamista, jotka koskevat 
yhteisön markkinoille pääsyä.
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Perustelu

Kuluttajien on voitava luottaa Energia Star -merkintään. Sen uskottavuus ja luotettavuus on 
taattava järjestämällä säännöllistä valvontaa. Tällaisessa valvonnassa on otettava huomioon 
se, että merkintäjärjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen. Tuotevalmistajat, jotka käyttävät 
merkintää vapaaehtoisesti, saavat käyttää sitä vain, jos tuotteet täyttävät täysin 
merkintäjärjestelmän vaatimukset. Tähän kohtaan liittyvässä johdanto-osan 14 kappaleessa –
siinä muodossa, jossa komissio sitä alun perin esitti – todetaan selvästi, että järjestelmä on 
pantava täytäntöön asianmukaisesti (”On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
täytäntöönpanojärjestelmä…”).

Tarkistus 7
5 artiklan 2 kohta

2. Komissio päättää hakijan 
hyväksymisestä ohjelman osanottajaksi 
tarkistettuaan, että hakija on ilmoittanut 
noudattavansa sopimuksen liitteessä B 
olevia yhteisen tunnuksen käyttöohjeita.
Komissio julkaisee Internetissä ajan tasalle 
saatetun luettelon ohjelman osanottajista.

2. Komissio päättää hakijan 
hyväksymisestä ohjelman osanottajaksi 
tarkistettuaan, että hakija on ilmoittanut 
noudattavansa sopimuksen liitteessä B 
olevia yhteisen tunnuksen käyttöohjeita. 
Komissio julkaisee Internetissä ajan tasalle 
saatetun luettelon ohjelman osanottajista ja 
toimittaa sen jäsenvaltioille säännöllisesti.

Perustelu

Jäsenvaltioille on hyvin helppoa ja edullista tiedottaa ohjelman osanottajista (esimerkiksi 
lähettämällä osanottajaluettelo sähköpostitse liitetiedostona). Tällä toimenpiteellä on 
kuitenkin merkittävä vaikutus siinä mielessä, että jäsenvaltiot pidetään ajan tasalla ja 
tietoisina tilanteesta.

Tarkistus 8
6 artikla

Energiatehokkaiden toimistolaitteiden 
myynnin edistämiseksi komission ja 
muiden yhteisön toimielinten sekä muiden, 
kansallisen tason hallintoelinten on 
rohkaistava vähintään Energy Star 
-ohjelman mukaisten 
energiatehokkuusvaatimusten käyttöä, 
kun ne laativat toimistolaitteita koskevia 
toimistolaitteiden hankintaan sovellettavia 
vaatimuksiaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisön ja kansallisen 
lainsäädännön sekä taloudellisten 
arviointiperusteiden soveltamista.

Energiatehokkaiden toimistolaitteiden 
myynnin edistämiseksi komission ja
muiden yhteisön toimielinten sekä muiden, 
kansallisen tason hallintoelinten on 
eriteltävä vähintään Energy Star -ohjelman 
mukaiset energiatehokkuusvaatimukset, 
kun ne laativat toimistolaitteita koskevia 
toimistolaitteiden hankintaan sovellettavia 
vaatimuksiaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisön ja kansallisen 
lainsäädännön sekä taloudellisten 
arviointiperusteiden soveltamista.
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Perustelu

Julkisen sektorin pitäisi näyttää esimerkkiä EU:n energiatehokkuustavoitteisiin pyrkimisen 
suhteen. Julkiset hankintamenettelyt ovat paras tapa edistää kehittyneiden tuotteiden, 
erityisesti energiaa säästävien tuotteiden myyntiä, koska ne toimivat esimerkkinä kuluttajille 
ja ratkaisevana kimmokkeena energiatehokkaiden tuotteiden kysynnälle markkinoilla.

Tarkistus 9
6 artiklan 1 a kohta (uusi)

Komissio edistää yhteisen logon käyttöä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja ECESB:n 
jäsenten kanssa toteuttamalla 
asianmukaisia tietoisuuden lisäämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja järjestämällä 
tiedotuskampanjoita, jotka suunnataan 
valmistajille, vähittäismyyjille, 
maahantuojille ja viejille sekä suurelle 
yleisölle.

Perustelu

Merkintäjärjestelmän vapaaehtoisuus ei tarkoita, että sen mainonta olisi yksinomaan 
valmistajien vastuulla. Komission ja jäsenvaltioiden vastuulla on saavuttaa asettamansa 
energiatehokkuustavoitteet, ja siksi on toteutettava useita toimenpiteitä. Kuluttajille 
suunnattujen tiedotuskampanjoiden kustannukset katetaan pitkälti energiaa säästämällä 
aikaan saaduilla taloudellisilla säästöillä. Tietoisuuden lisäämisen ei tarvitse tulla EU:n 
veronmaksajille kalliiksi, ja se voidaan liittää osaksi muita energiatehokkuuden lisäämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä. Sekä tällaisten tuotteiden kysyntää että niiden tarjontaa on lisättävä.

Tarkistus 10
8 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio toimittaa ECESB:lle joka 
vuosi kertomuksen, joka sisältää tekniset 
tiedot yhteisellä logolla merkittyjen 
tuotteiden pääsystä markkinoille sekä 
käytettävissä olevasta teknologiasta. 
Kertomus sisältää myös tietoja Energy 
Star -ohjelman tuottamista hyödyistä, 
erityisesti energiansäästöistä ja 
ympäristöhyödyistä hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen näkökulmasta.
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Perustelu

Komission aikomus käynnistää tarjouskilpailu toimistolaitteita koskevasta 
markkinatutkimuksesta, jota hyödynnettäisiin myöhemmin saatettaessa 
energiatehokkuuskriteerejä ajan tasalle, kuten ehdotuksen perusteluissa todetaan, on tuotava 
esiin myös asetuksessa. Energy Star -sopimuksen nojalla EU:n keskeisenä tehtävänä on 
osallistua teknisten vaatimusten tarkistamiseen. Siksi kaikkia tämän tehtävän tukemiseen 
tähtääviä toimia on vahvistettava.

Tarkistus 11
8 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. ECESB kokoontuu säännöllisesti 
vuoden ympäri.

Perustelu

ECESB:n työtä ja asemaa on tuettava ja kehitettävä, sillä ECESB osallistuu teknisten 
vaatimusten tarkistamiseen, mikä on puolestaan keskeistä toimintaa asetuksen sekä yhteisön 
ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen kannalta.

Tarkistus 12
9 artikla

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
asianmukaisesti kansallisia 
energiapolitiikan asiantuntijoita, 
viranomaisia tai henkilöitä, jäljempänä 
'kansalliset edustajat', joiden tehtävänä on 
suorittaa tässä asetuksessa säädetyt 
tehtävät. Jos kansallisia edustajia nimetään 
enemmän kuin yksi, jäsenvaltion on 
määriteltävä kunkin edustajan toimivalta ja 
edustajiin sovellettavat yhteensovittamista 
koskevat vaatimukset.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
asianmukaisesti kansallisia 
energiapolitiikan asiantuntijoita, 
viranomaisia tai henkilöitä, jäljempänä 
”kansalliset edustajat”, joiden tehtävänä 
on suorittaa tässä asetuksessa säädetyt 
tehtävät. Jos kansallisia edustajia nimetään 
enemmän kuin yksi, jäsenvaltion on 
määriteltävä, kenellä heistä on 
pääasiallinen vastuu, ja määriteltävä 
kunkin edustajan toimivalta ja edustajiin 
sovellettavat yhteensovittamista koskevat 
vaatimukset.

Perustelu

ECESB:n työtä ja asemaa on tuettava ja kehitettävä, sillä ECESB hoitaa tärkeää tehtävää 
osallistuessaan teknisten vaatimusten tarkistamiseen, mikä on puolestaan keskeistä toimintaa 
asetuksen sekä yhteisön ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen kannalta. Kustakin 
jäsenvaltiosta pitäisi valita yksi henkilö, jolla on ensisijainen vastuu asetuksen 
täytäntöönpanosta. Tämä ei tarkoita, etteikö useampi henkilö voisi osallistua asetuksen 
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täytäntöönpanoon yhdessä jäsenvaltiossa, mutta kyseisen jäsenvaltion on taattava työn 
sisäinen/kansallinen koordinointi.

Tarkistus 13
10 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

(b a) ehdotuksia koulutus- ja 
mainostustoimenpiteiksi sekä muita 
tarpeellisia toimia;

Perustelu

Energy Star -merkittyjä tuotteita on mainostettava. Komission ja jäsenvaltioiden vastuulla on 
saavuttaa asettamansa energiatehokkuustavoitteet, ja siksi on toteutettava useita 
toimenpiteitä, joilla pyritään näihin tavoitteisiin. Kuluttajille suunnattujen 
tiedotuskampanjoiden kustannukset katetaan pitkälti energiaa säästämällä aikaan saaduilla 
taloudellisilla säästöillä. Kaiken kaikkiaan tietoisuuden lisäämisen ei tarvitse tulla EU:n 
veronmaksajille kalliiksi, ja se voidaan liittää osaksi muita energiatehokkuuden lisäämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä.

Tarkistus 14
11 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Kun ECESB antaa komissiolle 
lausuntonsa, sen on otettava huomioon 
toteutettavuus- ja markkinatutkimusten 
tulokset sekä energiankulutuksen 
vähentämiseksi käytettävissä oleva 
teknologia.

Perustelu

Kuten edellä on jo mainittu, ECESB:n asemaa ei pidä heikentää, vaan sitä on kehitettävä. 
Tästä syystä edustajien on tunnettava tuoreimmat tutkimustulokset antaessaan lausuntonsa 
teknisten vaatimusten tarkistamisesta. Teknisten vaatimusten tarkistaminen on ratkaisevan 
tärkeää ohjelman toiminnan kannalta, ja se on ainut tapa tuoda amerikkalaiseen ohjelmaan 
eurooppalaista lisäarvoa.

Tarkistus 15
11 artiklan 4 kohta

4. Komissio kiinnittää erityistä huomiota 
tavoitteeseen vahvistaa kunnianhimoisen 
yhteiset vaatimukset, kuten sopimuksen 

4. Komissio kiinnittää erityistä huomiota 
tavoitteeseen vahvistaa kunnianhimoiset
yhteiset vaatimukset, kuten sopimuksen 
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I artiklan 4 kappaleessa määrätään, jotta 
energiankulutusta voitaisiin vähentää 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
käytettävissä oleva teknologia ja siihen 
liittyvät kustannukset.

I artiklan 4 kappaleessa määrätään, jotta 
energiankulutusta, jota tarkastellaan 
tämän asetuksen 8 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa, voitaisiin vähentää 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
käytettävissä oleva teknologia ja siihen 
liittyvät kustannukset.

Perustelu

Kuten edellä on jo mainittu, ECESB:n asemaa ei pidä heikentää, vaan sitä on kehitettävä. 
Tästä syystä edustajien on tunnettava tuoreimmat tutkimustulokset antaessaan lausuntonsa 
teknisten vaatimusten tarkistamisesta. Teknisten vaatimusten tarkistaminen on ratkaisevan 
tärkeää ohjelman toiminnan kannalta, ja se on ainut tapa tuoda amerikkalaiseen ohjelmaan 
eurooppalaista lisäarvoa.

Tarkistus 16
12 a artikla (uusi)

12 a artikla
Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on ...* mennessä 
ilmoitettava sen noudattamiseksi 
toteutetut toimenpiteet komissiolle. 
__________________ 

* Kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Perustelu

Komissio tarvitsee näitä tietoja voidakseen parantaa asetuksen täytäntöönpanon 
koordinointia ja avustaa siinä. Jäsenvaltioiden on erityisesti nimettävä edustaja, jolla on 
täydet toimintavaltuudet. Koska kyse on olemassa olevan ohjelman uudistamisesta, kuuden 
kuukauden määräaika on riittävä.

Tarkistus 17
12 b artikla (uusi)

12 b artikla

Arviointi

Komissio laatii ja antaa vuosi ennen 
sopimuksen päättymistä Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa tarkastellaan yhteisön 
toimistolaitemarkkinoiden 
energiatehokkuutta ja arvioidaan Energy 
Star -ohjelman tehokkuutta. Kertomus 
sisältää kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia 
tietoja.

Perustelu

On valitettavaa, ettei komissiolla ole tilastotietoja tai muita kvantitatiivisia tietoja asetuksen 
täytäntöönpanosta (esimerkiksi energiansäästöjä, myytyjen tuotteiden määrää yms. koskevia 
tietoja) ja niiden vertailusta Yhdysvaltojen tai maailman muiden maiden vastaaviin tietoihin. 
Arviointikertomuksen toimittaminen oikeaan aikaan auttaa lainsäätäjiä ja poliitikkoja 
tekemään oikeita päätöksiä tulevasta täytäntöönpanosta. 
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PERUSTELUT

1. Johdanto

Asetuksen 2422/2001/EY uudelleen laatimista koskevan ehdotuksen tarkoitus on panna 
täytäntöön EY:n 20. joulukuuta 2006 Amerikan yhdysvaltojen hallituksen kanssa tekemä 
sopimus toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien 
yhteensovittamisesta1. Alkuperäinen EY:n ja Yhdysvaltojen Energy Star -sopimus 
allekirjoitettiin vuonna 20002, ja sen voimassaolo päättyi kesäkuussa 2006. EU päätti uusia 
sopimuksen jatkaakseen Energy Star -ohjelman käyttöä toisen viisivuotiskauden ajan.

2. Miksi EU:n on edistettävä energiatehokkaiden toimistolaitteiden käyttöä?

• Energiatehokkuuden osuus energiansäästöstä on huomattava, ja sen katsotaan oikeutetusti 
olevan yksi kestävän energiapolitiikan peruspilareista Euroopassa. Aikana, jona energian 
kysyntä kasvaa ja hinta nousee, vahva energiatehokkuuspolitiikka vaikuttaa osaltaan 1) 
energian tuonnin vähentämiseen lisäten siten energiansaannin varmuutta, 2) 
energiakustannusten pienentämiseen lisäten siten Euroopan talouden kilpailukykyä sekä 
3) kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen lisäten siten ympäristöä koskevia etuja.

• Toimistolaitteiden osuus yhteisön sähkönkulutuksesta kasvaa kaiken aikaa.

• Kansalliset toimet energiatehokkuuden parantamiseksi eivät riitä.

• EU:n energiatehokkuuspolitiikkaa on täydennettävä yhteisillä, maailmanlaajuisilla 
toimilla energiatehokkuuden edistämiseksi.

3. Uusi EY:n ja Yhdysvaltojen välinen Energy Star -sopimus
Uudessa sopimuksessa edellytetään, että energiatehokkuuden arviointiperusteiden (teknisten 
vaatimusten) – vaatimusten, jotka tuotteen on täytettävä, jotta siinä voidaan käyttää Energy 
Star -tunnusta – on oltava tiukat ja että ne on tarkistettava säännöllisesti. Sopimus sisältää 
huomattavia parannuksia edelliseen verrattuna. Ensinnäkin tunnus voi kattaa vain parhaat 
25 prosenttia tuotteista, joista on saatavilla tietoja silloin, kun kriteerit vahvistetaan.  Toiseksi 
sopimus kattaa energiankulutuksen sekä valmiustilassa että päälle kytkettynä. Arvioiden 
mukaan esimerkiksi kuvantamislaitteiden (kopiokoneet, tulostimet, skannerit ja faksit) uusilla 
teknisillä vaatimuksilla säästetään 17 TWh sähköä EU:n 25 jäsenvaltiossa seuraavien kolmen 
vuoden aikana.

Teknisiä vaatimuksia, jotka ovat kehittäneet Yhdysvaltojen ja EY:n hallinnointiyksiköt 
(Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto ja komissio) yhteistyössä sidosryhmien kanssa, 
sovelletaan automaattisesti kaikkiin Yhdysvaltojen kahdenvälisiin sopimuksiin kolmansien 
maiden kanssa. Tiukat vaatimukset kannustavat valmistajia parantamaan tuotteidensa 
energiatehokkuutta, jotta niissä voidaan käyttää Energy Star -tunnusta. Tuotteet, joissa 
tunnusta voidaan käyttää, rekisteröidään tietokantaan.

4. Miksi edistää yhdysvaltalaista järjestelmää?

  
1 EUVL L 381, 28.12.2006, s. 26.
2 EYVL L 172, 26.6.2001, s. 3.
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Ensi näkemällä saattaa vaikuttaa oudolta, että EU nojautuisi ohjelmaan, jonka on alun perin 
laatinut ja omistanut amerikkalainen taho (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto). Esittelijä 
on kuitenkin sitä mieltä, että Energy Star -järjestelmä voi tarjota EU:lle todellisia etuja sen 
pyrkiessä energiatehokkuuden lisäämistä koskevaan tavoitteeseen.

Energy Star -sopimus tarjoaa EU:lle tilaisuuden olla ratkaisevassa asemassa kansainvälisesti 
tunnetussa ohjelmassa, jossa määritellään energiatehokkuuden viitearvot. Järjestelmän 
vapaaehtoinen luonne vastaa joustavuuden tarpeeseen, sillä valmistajat voivat mukautua 
teknologian kehitykseen joutumatta noudattamaan taas uuden, tyhjästä kehitetyn tunnuksen 
vaatimuksia. EU:ssa on jo huomattava määrä energiamerkintöjä, esimerkiksi kodinkoneiden 
energiamerkinnöissä käytettävää "A-G-asteikkoa", ekologista suunnittelua koskevaa 
järjestelmää ja ympäristömerkin myöntämistä, koskevia lakeja. Tämän ohjelman täytäntöön 
paneminen ainoastaan toimistolaitteiden kohdalla on hyväksyttävä tapa ohjata markkinoita 
energiatehokkaiden tuotteiden suuntaan täydentämällä nykyistä EY:n lainsäädäntöä sen 
sijaan, että monistettaisiin nykyisiä merkintöjä ja lisättäisiin hallintokustannuksia.

Tämä lähestymistapa vaikuttaa myös myönteisesti kauppaan. Energy Star -tunnusta käytetään 
maailmanlaajuisesti, ja se on valmistajien laajalti hyväksymä. Kansainvälisten markkinoiden 
keskeiset toimijat (USA, EU, Japani ja muut) ovat jo ottaneet järjestelmän käyttöön, ja se voi 
luonnollisesti toimia foorumina energiatehokkuustoimenpiteiden kansainväliselle 
yhdenmukaistamiselle. Tämä taas johtaa täytäntöönpanokustannusten pienenemiseen ja 
kuluttajien energiatehokkuustietoisuuden lisääntymiseen. Vaikka Energy Star -tunnus on 
nähtävissä monissa Euroopassa käytettävissä yhdysvaltalaisissa tuotteissa, esittelijä uskoo 
vahvasti, ettei EU:n teollisuudella ole aihetta pelätä kansainvälistä kilpailua, kunhan se 
edelleen noudattaa korkeita teknisiä vähimmäisvaatimuksia.

5. Energy Star -tuotteiden käytön edistäminen
Kun oletetaan EU:n voivan hyötyä Energy Star -järjestelmästä, on esittelijän velvollisuus 
ehdottaa muutoksia, jotka mahdollisimman tehokkaasti edistävät Energy Star -
toimistolaitteiden käyttöä. Edistämistoimet tulee suunnata sekä kuluttajille että 
eurooppalaisille valmistajille. Ensisijaiset välineet molempien kohderyhmien tavoittamiseksi 
ovat tietoisuuden lisääminen ja julkiset hankinnat.
a. Tiedotustoimenpiteet ja tietoisuuden lisääminen
Kuluttajiin kohdistuvat edistämistoimet edellyttävät sellaisten tiedottamiseen ja tietoisuuden 
lisäämiseen liittyvien toimenpiteiden käyttöönottoa, joiden kohteena ovat sekä yksityinen että 
julkinen sektori. Toimenpiteiden tarkoituksena tulisi olla Energy Star -tunnuksen 
tunnistettavuuden edistäminen. Kuluttajille pitäisi tiedottaa Energy Star -toimistolaitteen 
hankinnasta aiheutuvista energiansäästömahdollisuuksista ja ympäristöön liittyvistä eduista.
Energy Star -ohjelman valmistajille vapaaehtoisen luonteen ei pitäisi sulkea pois velvoitetta 
edistää ohjelmaa. Tällaisten tuotteiden kysynnän kasvu kuluttajien taholta lisää valmistajien 
tarjontaa. Vaikka vapaaehtoinen rekisteröityminen Energy Star -tietokantaan antaa 
valmistajille näkyvyyttä (julkisten) hankintojen kohdalla, ei tämä esittelijän mielestä yksinään 
ole riittävä kannustin. Tarvitaan täydentäviä toimenpiteitä, joilla edistetään ohjelman 
tunnettuutta valmistajien, laitteiden toimittajien, myyjien ja ennen kaikkea yleisön parissa.
Loppujen lopuksi tietoisuuden lisäämisen ei tarvitse maksaa paljon Euroopan 
veronmaksajille, ja se voidaan sisällyttää muihin energiatehokkuutta edistäviin 
toimenpiteisiin. Energiaa säästämällä ansaittu raha korvaa moninkertaisesti kuluttajille 
tiedottamisen kustannukset.
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b. Julkiset hankinnat
Markkinoiden vapaa toiminta yksinään ei riitä asetettujen energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamiseksi nopeasti. Siksi Euroopan parlamentin on tuettava voimakkaasti julkisen 
sektorin velvoittamista sitoutumaan energiatehokkaisiin toimistolaitteisiin, ja näin ollen 
esittelijä kannattaa ehdottomasti säädöstä energiatehokkuuden huomioimisen pakollisuudesta 
julkisten hankintojen yhteydessä, koska:

• Kuten Yhdysvaltojen (missä liittovaltion virastojen on hankittava Energy Star -tunnukseen 
oikeutettuja tuotteita) esimerkki osoittaa ja on laajalti tunnustettu – myös itse komission 
taholta1 – julkisten viranomaisten velvoittaminen hankkimaan vähintään niin 
energiatehokkaita laitteita, kuin Energy Star -ohjelman teknisissä vaatimuksissa on 
määrätty, vie markkinoita yhä enemmän tehokkaampien laitteiden suuntaan. Näin 
tapahtuu, koska julkiset hankinnat muodostavat suuren osan niistä markkinoista, jotka 
valmistajat haluavat tavoittaa.

• Kun julkiset hankinnat lisäävät tiukat tekniset vaatimukset täyttävien tuotteiden kysyntää, 
voidaan olettaa vaatimusten tulevan nopeasti tiukemmiksi, mikä johtaa pikaisiin tuloksiin 
energiansäästössä.

• Kasvava kysyntä voi laskea energiatehokkaiden toimistolaitteiden todellista 
markkinahintaa.

• Julkisen sektorin pitäisi toimia esimerkkinä tavoiteltaessa EU:n 
energiatehokkuustavoitteita.

6. Euroopan yhteisön Energy Star -lautakunnan rooli
EU on Yhdysvaltojen kumppaneista ainoa, joka osallistuu teknisten arviointiperusteiden 
tarkistamiseen, mikä on keskeinen toiminto Energy Star -ohjelmassa ja ratkaiseva tekijä 
energiahyötyjen määrittämisessä. Siksi on EU:n edun mukaista, että EY:n Energy Star 
-lautakunta on vahva neuvoa-antava väline, jotta se voi avustaa komissiota teknisten 
vaatimusten muotoilemisessa ja tarkistamisessa, koska tämä prosessi on keskeinen 
toimistolaitteiden energiansäästötoimissa.
Esittelijä on komission kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan veronmaksajien rahat pitäisi 
ensisijaisesti kanavoida tuottaviin kustannuksiin välttäen tarpeettoman hankalia byrokraattisia 
toimenpiteitä. Meidän ei kuitenkaan pitäisi heikentää vaan ennemminkin parantaa EY:n 
Energy Star -lautakunnan asemaa, sillä sen rooli on merkittävä.

7. Tunnuksen uskottavuuden varmistaminen – raportointivaatimukset
Energy Star -tunnuksella merkittyjen tuotteiden uskottavuus on ohjelman menestyksen 
perusta. Koska valmistajat rekisteröityvät Energy Star- tietokantaan sertifioimalla itse itsensä, 
on otettava käyttöön joitakin arviointi- ja valvontavälineitä, jotta koko mekanismi voi toimia 
moitteettomasti. Kysymys kuuluu, voimmeko luottaa jäsenvaltioiden, kuluttajajärjestöjen, 
erikoislehtien jne. tekemiin toimistolaitteiden satunnaisiin arviointeihin, vai pitäisikö 
komission ryhtyä suorempiin toimiin pitääkseen sidosryhmät jatkuvasti ajan tasalla ja 
informoituina. Säännölliset tarkastukset takaavat tunnuksen uskottavuuden vaarantamatta sen 
vapaaehtoista luonnetta. Tunnusta tulisi käyttää vain, jos tuotteet noudattavat täysimääräisesti 
merkintäjärjestelmän vaatimuksia.

  
1 Katso komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Energy Star -ohjelman täytäntöönpanosta 
Euroopan yhteisössä vuosina 2001–2005 (KOM(2006) 140 lopullinen, 27.3.2006), s. 5 ja 8.
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Ehdotettu asetus vähentää huomattavasti tai jopa poistaa sen, mitä komissio pitää 
suhteettomina hallinnollisina taakkoina. Kaikki parannukset Energy Star -ohjelman 
tiedonhankinnassa ja -arvioinnissa parantavat silti epäilemättä energiatehokkaiden 
toimistolaitteiden käytön edistämistä. Olennaisia teknisiä ja määrällisiä tietoja tarvitaan 
ohjelman asianmukaisen täytäntöönpanon kustannusten ja hyötyjen arvioimiseksi. Näiden 
tietojen pitäisi olla julkisesti ja helposti saatavilla ja niitä pitäisi päivittää säännöllisesti 
ohjelman tunnistettavuuden edistämiseksi ja sidosryhmien – erityisesti teollisuuden, 
hankinnoista vastaavien ja kuluttajien – mobilisoimiseksi.

Kansalaisyhteiskunnan sidosryhmille tiedottamiseen tarkoitettujen tietojen lisäksi meidän on 
myös selvitettävä tarve tiedottaa aiheesta aktiivisesti EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille. 
Komissio näyttää haluavan poistaa kaikki nykyiset muodollisen raportoinnin vaatimukset 
vähäisten voimavarojensa takia. Siitä huolimatta on valitettavaa, ettei komissiolla ole 
määrällisiä tietoja asetuksen täytäntöönpanosta (esim. energian säästöstä tai myytyjen 
tuotteiden määrästä), kun tällaisia tietoja on saatavilla USA:ssa ja muissa maailman maissa.
Näiden tietojen välittäminen antaa lainsäätäjille ja päättäjille mahdollisuuden tehdä oikeita 
päätöksiä tulevan täytäntöönpanon osalta ja koordinoida paremmin kansallisia toimia. 
Esittelijän ehdottamien olennaisten muutosten tarkoitus on innostaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan vakavasti vastuunsa itselleen asettamiensa 
energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa.
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