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leadott szavazatok többsége
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(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól 
függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-
TERVEZETE

az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési 
programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(átdolgozás)
(COM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 
javaslatára (COM(2006)0576)1,

– tekintettel az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági 
címkézési programról szóló, 2001. november 6-i 2422/2001/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség 
közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési 
programok összehangolásáról szóló megállapodásra3, mely 2006. december 29-én 
lépett hatályba, 

– tekintettel az ENERGY STAR-program az Európai Közösségben a 2001 és 2005 
közötti időszakban történő végrehajtásáról a Bizottság által a Tanácsnak és az 
Európai Parlamentnek címzett közleményre (COM(2006)0140),

– tekintettel az „Energy Star: az irodai berendezések címkézésének végrehajtása” 
tárgyban az Európai Parlamentben 2007. március 19-én tartott minimeghallgatásra,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az irodai berendezések 
energiahatékonyságára vonatkozó címkézésről szóló véleményére (TEN/269 -
CESE 34/2007 fin),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és a 175. cikkének (1)
bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C6-0329/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

  
1 HL C 150 E., 2006.5.30., 73. o.
2  HL L 332., 2001.12.15., 1. o.
3 HL L 381., 2006.12.28., 26. o.
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2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
3. preambulumbekezdés

(3) Az irodai berendezések 
energiahatékonyságának javítása 
hozzájárul a Közösség 
versenyképességének növeléséhez, 
energiaellátásának biztonságához, valamint 
a környezet védelméhez.

(3) Az irodai berendezések 
energiahatékonyságának javítása 
hozzájárul a Közösség 
versenyképességének növeléséhez, 
energiaellátásának biztonságához, valamint 
a környezet és a fogyasztók védelméhez.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az általános energetikai és környezeti előnyökön túl a 
fogyasztó erősen motivált az energiahatékony irodai berendezések választását illetően, 
a fogyasztó által megfizetendő energiafogyasztás csökkentéséből adódó fontos pénzügyi 
előny miatt is.

Módosítás: 2
13. preambulumbekezdés

(13) Az Energy Star címkét világszerte 
használják az ÖEnergy Star címke 
követelményeinek befolyásolása 
érdekébenÕ, Öezért⌫ a Közösségnek 
részt kell vennie ebben a címkézési 
rendszerben és a szükséges műszaki 
előírások összeállításában. ðA műszaki 
kritériumoknak az Egyesült Államok 
Környezetvédelmi Hivatalával együtt 
történő meghatározása során a 
Bizottságnak magas energiahatékonysági 
követelményeket kell támasztania.

(13) Az Energy Star címkét világszerte 
használják az ÖEnergy Star címke 
követelményeinek befolyásolása 
érdekébenÕ, Öezért⌫ a Közösségnek 
részt kell vennie ebben a címkézési 
rendszerben és a szükséges műszaki 
előírások összeállításában. ðA műszaki 
kritériumoknak az Egyesült Államok 
Környezetvédelmi Hivatalával együtt 
történő meghatározása során a 
Bizottságnak magas energiahatékonysági 
követelményeket kell támasztania,
tekintettel a Közösség 
energiahatékonysági politikájára és 
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energiahatékonysági célkitűzéseire.

Indokolás

Az energiahatékonyság az Európai Unió egyik legfőbb energiaügyi szakpolitikája, 
melyet számos EK-dokumentumban kifejeznek. Az Energy Star rendeletet az EU által 
meghatározott, fent említett energiahatékonysági politikáknak és célkitűzéseknek 
megfelelően kell kiigazítani.  

Módosítás: 3
17. preambulumbekezdés

(17) Szükséges a ÖközösÕ műszaki 
előírások megállapításához és 
felülvizsgálatához való hozzájárulás 
feladatát egy arra megfelelő szervre, az 
Európai Közösség Energy Star Testületére 
(EKEST) ruházni a rendszer hatékony és 
semleges végrehajtása érdekében. Az 
EKEST-nek nemzeti képviselőkből ððés az 
érdekelt felek képviselőibőlïï kell állnia.

(17) Szükséges a ÖközösÕ műszaki 
előírások megállapításához és 
felülvizsgálatához való hozzájárulás 
feladatát egy arra megfelelő szervre, az 
Európai Közösség Energy Star Testületére 
(EKEST) ruházni a rendszer hatékony és 
semleges végrehajtása érdekében. Az 
EKEST-nek nemzeti képviselőkből ððés az 
érdekelt felek képviselőibőlïï kell állnia. Az 
EKEST-nek fáradhatatlanul 
kötelezettséget kell vállalnia azon fontos 
küldetését illetően, hogy aktívan részt 
vegyen a műszaki előírások 
felülvizsgálatában.

Indokolás

Az EKEST szerepét és kapacitását meg kell erősíteni, mivel az EKEST-nek fontos 
szerepet kell játszania a technikai kritériumok felülvizsgálatában, ami a rendelet és az 
USA–EK-megállapodás alapvető eleme.

Módosítás: 4
20a. preambulumbekezdés (új)

(20a) Szükséges annak biztosítása, hogy 
ösztönözzék az Energy Star program 
követelményeinek eleget tevő termékekkel 
kapcsolatos keresletet és kínálatot 
egyaránt, és így kétszeresen is szükségesek 
a megfelelő tudatosságnövelő 
intézkedések és tájékoztatási kampányok. 
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Először is ösztönözni kell a gyártókat, 
kiskereskedőket, importőröket és 
exportőröket, hogy fejlesszék tovább az 
irodai berendezések 
energiahatékonyságát, és hogy ezt 
használják ki versenyelőnyként. 
Másodszor a fogyasztókat kell arra 
ösztönözni, hogy energiahatékony irodai 
berendezéseket válasszanak, az ilyen 
termékek gazdasági előnyeinek, illetve az 
energetikai megtakarításoknak és a 
környezeti előnyöknek az ismertetése 
útján.

Indokolás

Az Energy Star termékeket támogatni kell. A Bizottság és a tagállamok felelősek az 
általuk megállapított energiahatékonysági célkitűzések eléréséért, és ezért különféle 
intézkedéseket kell hozni a célkitűzések elérése biztosításának érdekében. Az 
energiamegtakarítás útján szerzett pénz messzemenőleg kompenzálja majd a fogyasztók 
tájékoztatására fordított összegeket. A tudatosság növelése semmiképpen sem kell, hogy 
nagy költséget jelentsen az európai adófizető számára, és más, energiahatékonyságot 
támogató intézkedések közé integrálható.

Módosítás: 5
20b. preambulumbekezdés (új)

(20b) Kívánatos, hogy az állami szektor 
példát teremtsen a Közösség 
energiahatékonysági célkitűzéseinek 
elérését illetően. A közösségi 
intézményeknek és nemzeti 
közhatóságoknak ezért irodai 
berendezések közbeszerzés útján történő 
megvásárlásakor olyan berendezéseket 
kell venniük, melyek legalább az Energy 
Star program előírásait teljesítik.

Indokolás

A közbeszerzés a legjobb kerete a fejlett termékek, különösen az energiafogyasztó 
termékek támogatásának, nemcsak azért, mert példával szolgál a fogyasztónak, hanem 
azért is, mert egyértelműen növeli a piacon az energiahatékony termékek iránti 
keresletet.
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Módosítás: 6
4. cikk, (5) bekezdés

(5) Bármely közösségi 
megfelelőségértékelési szabály és 
megfelelőségi jelölés és/vagy a Közösség 
és harmadik országok között megkötött, a 
közösségi piachoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos bármely nemzetközi 
megállapodás sérelme nélkül, a Bizottság 
vagy a tagállamok megvizsgálhatják az e 
rendelet alá tartozó és a közösségi piacon 
forgalomba hozott termékeket, hogy 
ellenőrizzék a rendelet követelményeinek 
betartását.

(5) Bármely közösségi 
megfelelőségértékelési szabály és 
megfelelőségi jelölés és/vagy a Közösség 
és harmadik országok között megkötött, a 
közösségi piachoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos bármely nemzetközi 
megállapodás sérelme nélkül, a Bizottság 
vagy a tagállamok rendszeresen 
megvizsgálják az e rendelet alá tartozó és a 
közösségi piacon forgalomba hozott 
termékeket, hogy ellenőrizzék a rendelet 
követelményeinek betartását.

Indokolás

A fogyasztóknak bízniuk kell az Energy Star címke hitelességében. Ennek hitelessége és 
megbízhatósága rendszeres ellenőrzések útján garantálandó. Ezek az ellenőrzések 
összhangban vannak a címkézési rendszer önkéntes jellegével. A címkét önként 
kérelmező termékgyártók csak akkor használhatják a címkét, ha a címkézési rendszer 
előírásainak teljes mértékben eleget tesznek. A (14) preambulumbekezdés, a Bizottság 
által eredetileg javasolt formájában, egyértelműen jelzi a megfelelő végrehajtás 
szükségességét („hatékony végrehajtási rendszer szükséges”).

Módosítás: 7
5. cikk, (2) bekezdés

(2) A kérelmező programban való 
részvételét engedélyező határozatot a 
Bizottság hozza meg annak ellenőrzése
után, hogy a kérelmező vállalta, hogy 
betartja a megállapodás B. mellékletében 
található ÖközösÕ embléma felhasználói 
iránymutatását. A Bizottság ðaz internetenï
közzéteszi a program résztvevőinek 
frissített jegyzékét.

(2) A kérelmező programban való 
részvételét engedélyező határozatot a 
Bizottság hozza meg annak ellenőrzése 
után, hogy a kérelmező vállalta, hogy 
betartja a megállapodás B. mellékletében 
található ÖközösÕ embléma felhasználói 
iránymutatását. A Bizottság ðaz internetenï
közzéteszi a program résztvevőinek 
frissített jegyzékét, és ezt rendszeresen 
közli a tagállamokkal.

Indokolás

A programban résztvevők szerinti tagállamok értesítése könnyű és alacsony költségekkel 
járó lépés (pl. e-mail küldése a résztvevők csatolt listájával), azonban mindenképpen 
nagy hatással járhat a tagállamok naprakész tájékoztatásának és tudatosságának 
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biztosításában.

Módosítás: 8
6. cikk

Az ⌦energiahatékony⌫ irodai 
berendezések beszerzésének ösztönzése 
érdekében, a Bizottság és más közösségi 
intézmények, valamint más nemzeti szintű
hatóságok az irodai berendezések 
⌦beszerzésére⌫ vonatkozó 
követelményeik meghatározásakor, a 
közösségi és nemzeti jog, valamint a 
gazdasági szempontok sérelme nélkül 
ösztönzik – a legalább az Energy Star 
műszaki előírásaival megegyező szintű –
⌦energiahatékonysági⌫ követelmények 
használatát.

Az ⌦energiahatékony⌫ irodai 
berendezések beszerzésének ösztönzése 
érdekében, a Bizottság és más közösségi 
intézmények, valamint más nemzeti szintű 
hatóságok az irodai berendezések 
⌦beszerzésére⌫ vonatkozó 
követelményeik meghatározásakor, a 
közösségi és nemzeti jog, valamint a 
gazdasági szempontok sérelme nélkül 
meghatározzák – a legalább az Energy Star 
műszaki előírásaival megegyező szintű –
⌦energiahatékonysági⌫ követelmények 
használatát.

Indokolás

Az állami szektor jó példával kell, hogy elöl járjon az EU energiahatékonysági 
célkitűzéseinek elérésében. A közbeszerzés a legjobb kerete a fejlett termékek, különösen 
az energiafogyasztó termékek támogatásának, nemcsak azért, mert példával szolgál a 
fogyasztónak, hanem azért is, mert egyértelműen növeli a piacon az energiahatékony 
termékek iránti keresletet.

Módosítás: 9
6. cikk, (1a) bekezdés (új)

A Bizottság a tagállamokkal és az EKEST 
tagjaival együttműködve megfelelő 
tudatosságnövelő intézkedések és 
információs kampányok útján támogatja 
a közös logó használatát gyártók, 
kiskereskedők, importőrök és exportőrök, 
illetve a nagyközönség számára.

Indokolás

A tény, hogy a címkézési rendszer önkéntes, még nem jelenti azt, hogy támogatása a 
gyártók kizárólagos feladata lenne. A Bizottság és a tagállamok felelősek az általuk 
megállapított energiahatékonysági célkitűzések eléréséért, és ezért különféle 
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intézkedéseket kell hozni. Az energiamegtakarítás útján szerzett pénz messzemenőleg 
kompenzálja majd a fogyasztók tájékoztatására fordított összegeket. A tudatosság 
növelése nem szükségszerűen költséges az európai adófizető számára, és más, 
energiahatékonyságot támogató intézkedések közé integrálható. A kereslet mellett az 
ilyen termékek kínálatát is meg kell erősíteni.

Módosítás: 10
8. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottság minden évben jelentést 
nyújt be az EKEST számára, mely a közös 
logót viselő termékek piaci jelenlétének 
technikai adatait tartalmazza és a 
rendelkezésre álló technológiáról szól. A 
jelentésben szerepelnek az Energy Star 
program miatt kialakult előnyökre, vagyis 
az energiamegtakarításra és a szén-dioxid 
kibocsátásának csökkentése tekintetében a 
környezeti előnyökre vonatkozó adatok is.

Indokolás

A Bizottság azon szándékáról, hogy az irodai berendezések piacának felmérésére 
vonatkozóan az energiahatékonysági kritériumok jövőbeli fejlesztése érdekében 
pályázatot ír ki, a javaslat indokolásában megállapítottak szerint, e rendeletben szintén 
rendelkezni kell. Az EU által az Energy Star megállapodás szerint játszott legfontosabb 
a technikai kritériumok felülvizsgálatában való részvétele. Ezért az e szerepének 
támogatását célzó bármely intézkedést meg kell erősíteni.

Módosítás: 11
8. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Az EKEST rendszeresen ülésezik 
egész évben.

Indokolás

Az EKEST munkáját és szerepét meg kell erősíteni és naprakésszé kell tenni, mivel az 
EKEST részt vesz a technikai kritériumok felülvizsgálatában, ami alapvető eleme mind 
a rendeletnek, mind az USA-EK megállapodásnak.

Módosítás: 12
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9. cikk

Minden egyes tagállam kijelöli az e 
rendeletben előírt feladatok elvégzéséért 
felelős nemzeti energiapolitikai 
szakértőket, hatóságokat vagy személyeket 
(a továbbiakban: nemzeti képviselők). 
Amennyiben több mint egy nemzeti 
képviselőt jelöltek ki, a tagállam 
meghatározza e képviselők saját hatáskörét 
és a rájuk alkalmazandó koordinációs 
követelményeket.

Minden egyes tagállam kijelöli az e 
rendeletben előírt feladatok elvégzéséért 
felelős nemzeti energiapolitikai 
szakértőket, hatóságokat vagy személyeket 
(a továbbiakban: nemzeti képviselők). 
Amennyiben több mint egy nemzeti 
képviselőt jelöltek ki, a tagállam 
meghatározza, hogy ezek közül melyik bír 
a legfőbb felelősséggel, és megállapítja e 
képviselők saját hatáskörét és a rájuk 
alkalmazandó koordinációs 
követelményeket.

Indokolás

Az EKEST munkáját és szerepét meg kell erősíteni és naprakésszé kell tenni, mivel az 
EKEST részt vesz a technikai kritériumok felülvizsgálatában, ami alapvető eleme mind 
a rendeletnek, mind az USA-EK megállapodásnak. Minden egyes tagállamból egyetlen 
személyt kell kijelölni a rendelet tekintetében legfontosabb felelősséggel rendelkező
személyként; ez nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a rendelet 
végrehajtásába több személyt is bevonjanak, de a tagállamnak kell a belső/nemzeti 
koordinációt biztosítania.

Módosítás: 13
10. cikk, (1) bekezdés, ba) pont (új)

ba) az oktatási és támogató intézkedésekre 
és más szükséges cselekvésekre vonatkozó 
javaslatokat;

Indokolás

Az Energy Star termékeket támogatni kell. A Bizottság és a tagállamok felelősek az 
általuk megállapított energiahatékonysági célkitűzések eléréséért, és ezért különféle 
intézkedéseket kell hozni a célkitűzések elérése biztosításának érdekében. Az 
energiamegtakarítás útján szerzett pénz messzemenőleg kompenzálja majd a fogyasztók 
tájékoztatására fordított összegeket. A tudatosság növelése semmiképpen sem kell, hogy 
nagy költséget jelentsen az európai adófizető számára, és más, energiahatékonyságot 
támogató intézkedések közé integrálható.

Módosítás: 14
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11. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) Amikor az EKEST véleményt nyújt 
be a Bizottságnak, figyelembe veszi a 
megvalósíthatósági és a piaci 
vizsgálatok eredményeit, illetve az 
energiafogyasztás csökkentésére 
rendelkezésre álló technológiát.

Indokolás

Amint azt már megállapítottuk, az EKEST szerepét növelni kell, nem csökkenteni. Ezért 
amikor a képviselők ismertetik véleményüket a technikai kritériumok felülvizsgálatát 
illetően, használható ismeretekkel kell rendelkezniük a legfrissebb vizsgálati 
eredményekről. A technikai kritériumok felülvizsgálata alapvetően fontos a program 
működése szempontjából, és az egyetlen lehetőség arra, hogy egy amerikai programhoz 
EU-s értéket lehessen hozzáadni.

Módosítás: 15
11. cikk, (4) bekezdés

(4) A Bizottság különösen figyelembe 
veszi a magas követelményeket támasztó
közös előírások felállításának 
célkitűzését ð– a megállapodás 1. 
cikkének (4) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően –ï az energiafogyasztás 
csökkentésének ÖcéljávalÕ a 
rendelkezésre álló technológiára és az 
ehhez kapcsolódó költségekre 
tekintettel.

(4) A Bizottság különösen figyelembe 
veszi a magas követelményeket támasztó 
közös előírások felállításának 
célkitűzését ð– a megállapodás 1. 
cikkének (4) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően –ï az energiafogyasztás 
csökkentésének az e rendelet 8. cikke 
(2a) bekezdésében említett jelentésben 
elemzett céljávalÕ a rendelkezésre álló 
technológiára és az ehhez kapcsolódó 
költségekre tekintettel.

Indokolás

Amint azt már megállapítottuk, az EKEST szerepét növelni kell, nem csökkenteni. Ezért 
amikor a képviselők ismertetik véleményüket a technikai kritériumok felülvizsgálatát 
illetően, használható ismeretekkel kell rendelkezniük a legfrissebb vizsgálati 
eredményekről. A technikai kritériumok felülvizsgálata alapvetően fontos a program 
működése szempontjából, és az egyetlen lehetőség arra, hogy egy amerikai programhoz 
EU-s értéket lehessen hozzáadni.
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Módosítás: 16
12a. cikk (új)

12a. cikk
Végrehajtás

A tagállamok ...*-ig tájékoztatják a 
Bizottságot az ennek való megfelelés 
biztosítása érdekében hozott 
intézkedésekről. 
__________________ 

* Hat hónappal e rendelet hatályba lépését 
követően.

Indokolás

A Bizottságnak szüksége van az információkra a jobb koordináció és a végrehajtásban
való részvétel érdekében. A tagállamoknak különösen figyelniük kell egy teljesen 
működőképes képviselő kijelölését illetően. Mivel ez egy meglévő program megújítása, 6 
hónapnál hosszabb határidőre nincs szükség.

Módosítás: 17
12b. cikk (új)

12b. cikk

Értékelés

A Bizottság egy évvel a megállapodás 
lejártát megelőzően jelentést készít és 
nyújt be az Európai Parlament és a 
Tanács részére, az energiahatékony irodai 
berendezések közösségi piacának 
megfigyeléséről és az Energy Star 
program eredményességének 
értékeléséről. A jelentésben minőségi és 
mennyiségi adatok egyaránt szerepelnek.

Indokolás

Sajnálatos, hogy a Bizottságnak nem állnak rendelkezésére statisztikai vagy más 
mennyiségi adatok, melyek a rendelet végrehajtásából adódnak (pl. 
energiamegtakarítás, az értékesített termékek száma stb.), továbbá ezeknek az USA vagy 
a világ más országai adataival való összevetése sem. Az értékelési jelentés időben 
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történő benyújtása lehetővé teszi a jogalkotók és a döntéshozók számára, hogy a 
jövőbeli végrehajtásra tekintettel meghozzák a megfelelő döntéseket.
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INDOKOLÁS

1. Bevezetés

A rendeletre irányuló javaslat célja az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az 
Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó 
címkézési programok összehangolásáról szóló, 2006. december 20-án aláírt új 
megállapodás1 végrehajtása, mely átdolgozza a 2422/2001/EK rendeletet. Az eredeti 
EK–USA Energy Star megállapodást 2000-ben írták alá2, és 2006 júniusában járt le. Az 
EU a megállapodás megújítása mellett döntött, hogy egy második ötéves időszak során 
is alkalmazhassa az Energy Star programot.

2. Miért kell az EU-nak energiahatékony irodai berendezéseket támogatnia?

• Az energiahatékonyság az energiamegtakarításban igen jelentős szerepet játszik, és 
helyesen tekinthető a fenntartható európai energiapolitika egyik fő pillérének. 
Korunkban, amikor egyre nő az energia iránti kereslet, és nőnek az energiaárak, egy 
erőteljes energiahatékonysági politika hozzájárulhat a következőkhöz: 1) az 
energiaimport csökkentése és ilyen módon az energiabiztonság fokozottabb biztonsága, 
2) az energiaköltségek csökkentése és ilyen módon az európai gazdasági fokozottabb 
versenyképessége, 3) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése, és 
ilyen módon fokozottabb környezeti előnyök.

• Az irodai berendezések szerepe egyre nő a Közösségen belüli energiafogyasztást 
illetően.

• Elégtelenek az energiahatékonyság fejlesztésre tett nemzeti intézkedések. 

• Az energiahatékonyság előmozdítására irányuló közös globális erőfeszítéseknek ki 
kell egészíteniük az EU energiahatékonysági politikáját. 

3. Az új EK–USA Energy Star megállapodás
Ez az új megállapodás szükségessé teszi, hogy az energiahatékonysági kritériumok 
(műszaki előírás) – melyeket egy terméknek teljesítenie kell annak érdekében, hogy 
odaítéljék számára az Energy Star címkét – komoly követelményeket támasszanak, 
illetve hogy ezeket rendszeresen felülvizsgálják. Az előző megállapodáshoz képest 
jelentős fejlesztésekre került sor. Először is: a címke azon modelleknek csak a felső 
25%-a tekintetében ítélhető oda, melyekre vonatkozóan a kritériumok megállapításának 
idején adatok állnak rendelkezésre. Másodszor pedig mind a készenléti, mind a 
bekapcsolt állapotban számít az energiafogyasztás. Például a képalkotási 
berendezésekre (másológépek, nyomtatók, szkennerek, faxok) vonatkozó új előírások a 
becslések szerint az EU-25-ben az elkövetkező három évben 17 TWh megtakarítást 
jelentenek majd.

  
1 HL L 381., 2006.12. 28., 26. o.
2 HL L 172., 2001.6.26., 3. o.
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Az USA és az EK által saját irányítási szervek (vagyis az USA Környezetvédelmi 
Ügynöksége, az USEPA, illetve a Bizottság) útján és az érintettekkel együttműködve 
közösen kialakított műszaki előírásokat automatikusan alkalmazni kell minden, az USA 
és harmadik országok között kötött kétoldalú megállapodásra. A komoly 
követelményeket támasztó kritériumok ösztönzik a gyártókat, hogy növeljék termékeik 
energiateljesítményét a címke odaítélése érdekében. A címkére vonatkozó előírásoknak 
eleget tevő termékeket adatbázisban tartják nyilván.

4. Miért kell egy USA-beli rendszert ösztönözni?
Első pillantásra különösnek tűnhet, hogy az EU egy eredetileg egy amerikai szerv (az 
USEPA) által kialakított és annak tulajdonában lévő programra támaszkodjon. Az 
előadó véleménye szerint azonban az Energy Star rendszer valós előnyöket kínálhat az 
EU-nak az energiahatékonyság növelésére irányuló célkitűzés elérését illetően.

Az Energy Star megállapodás lehetőséget biztosít az EU számára, hogy meghatározó 
szerepet játszhasson egy olyan nemzetközileg ismert programban, mely
energiahatékonysági teljesítménymutatókat határoz meg. A rendszer önkéntes jellege 
megfelel a rugalmasság követelményének, mivel a gyártók anélkül igazodnak a 
technológiai fejlődéshez, hogy újabb, újonnan kialakított címke követelményeinek 
kellene eleget tenniük. Számos EU-jogszabály létezik már az energiacímkézés terén, pl. 
az „A-tól G-ig terjedő skála” szerinti energiacímkézés a háztartási eszközökre, továbbá 
az ökodesign rendszer és az ökocímke odaítélése. E programnak kizárólag az irodai 
berendezések terén történő végrehajtása elfogadható módja annak, hogy a piacot az 
energiahatékony termékek felé tereljük, méghozzá a hatályos EK-jogszabályok 
kiegészítése útján, ahelyett, hogy még több címkét vezetnénk be és újabb igazgatási 
költségek keletkeznének.

Ez a megközelítés pozitívan hat a kereskedelemre is. Az Energy Star címkét világszerte 
használják, és a gyártók széles körben elfogadják. Máris végrehajtották a nemzetközi 
piac főbb szereplői (USA, EU, Japán és mások), és természetszerűen lehet platformja az 
energiahatékonysági intézkedések nemzetközi harmonizálásának, melynek eredménye a 
végrehajtási költségek csökkentése, illetve a fogyasztók fokozottabb tudatossága az 
energiahatékonyságot illetően. Bár az Energy Star logó számos, Európában használt 
USA-terméken elismerhető, az előadó komoly meggyőződése az, hogy az EU iparának 
egyáltalán nincs félnivalója a nemzetközi versenytől, míg eleget tesz a legmagasabb 
szintű technikai követelményeknek.

5. Az Energy Star termékek támogatása
Annak tudatában, hogy az EU számára előnyös az Energy Star rendszer, az előadó 
kötelessége olyan módosításokra tenni javaslatot, melyek a leghatékonyabban 
támogatják az Energy Starnak megfelelő irodai berendezéseket. Ez a támogatás a 
fogyasztóra és a gyártóra egyaránt irányul. Mindkét célcsoport megközelítésének fő 
eszköze a tudatosság növelése és a közbeszerzés.
a. Információs és tudatosságnövelő intézkedések
A fogyasztók esetében a támogatáshoz szükséges olyan információs és 
tudatosságnövelő intézkedések elfogadása, melyek a magán- és az állami szektort 
egyaránt célozzák. Az ilyen intézkedések célja az Energy Star címke elismertségének 
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növelése kell, hogy legyen. A fogyasztókat tájékoztatni kell az Energy Star irodai 
berendezések megvásárlásából származó potenciális energiamegtakarításról és 
környezeti előnyökről.
Az Energy Star program önkéntes jellege a gyártók esetében nem zárja ki a program 
támogatására vonatkozó kötelezettséget. Ha a fogyasztóknál nagyobb igény merül fel 
ilyen termékek iránt, a gyártók is megnövelik majd a kínálatot. Bár az Energy Star 
adatbázisba való önkéntes bejelentkezés lehetőségével a gyártók láthatóvá válhatnak a 
vásárlók (közbeszerzés) számára, az előadó véleménye szerint ez még önmagában kevés 
mint ösztönző. A programot a gyártók, szállítók, kereskedők és leginkább a lakosság 
előtt támogató kiegészítő intézkedésekre van szükség. A tudatosság növelése végül is 
nem szükségszerűen költséges az európai adófizető számára, és más, 
energiahatékonyságot támogató intézkedések közé integrálható. Az energiamegtakarítás 
útján szerzett pénz messzemenőleg kompenzálja majd a fogyasztók tájékoztatására 
fordított összegeket.

b. Közbeszerzés
A piac önálló szabad működése kevés a megállapított energiahatékonysági célkitűzések 
gyors eléréséhez. Ezért az Európai Parlamentnek erőteljes üzenetet kell közvetítenie 
annak támogatása érdekében, hogy az állami szektor elkötelezze magát az 
energiahatékony irodai berendezések mellett, és ezért az előadó komolyan támogatja a 
kötelező közbeszerzésről szóló rendelkezést, mivel

• Ahogy az az US tapasztalataiból látható (ahol a szövetségi szerveknek Energy Star 
termékeket kell vásárolniuk), és széles körben elismert tény – nem utolsó sorban a
Bizottság által1 –, ha az állami hatóságoknak legalább az Energy Star műszaki 
előírásában megállapított energiahatékonysággal rendelkező berendezéseket kell 
vásárolniuk, ez az egész piacot a hatékonyabb berendezések iránt fogja elmozdítani. 
Ez annál is inkább így történik majd, mert a közbeszerzés a piac jelentős szegmensét 
jelenti, mely iránt a gyártók igen érdeklődőek. 

• Mivel a közbeszerzés miatt nő a kereslet a szigorúbb műszaki előírások mellett 
gyártott termékek iránt, várható, hogy az előírások még komolyabbakká válnak, és 
így gyors eredmények születhetnek az energiamegtakarítás terén. 

• A növekvő kereslettel gyakorlatilag csökkenhetnek az energiahatékony irodai 
berendezések tényleges piaci költségei.

• Az állami szektor jó példával kell, hogy elöl járjon az EU energiahatékonysági 
célkitűzéseinek elérését illetően. 

6. Az EK Energy Star Testületének szerepe (EKEST)
Az EU az egyetlen olyan USA-partner, mely részt vesz a műszaki előírások 
felülvizsgálatában, ami az Energy Star program alapvető eleme, és döntő tényező az 
energiahaszon meghatározásában. Ezért az EU számára szükséges, hogy az EKEST

  
1 Lásd az ENERGY STAR-program az Európai Közösségben a 2001 és 2005 közötti időszakban történő 
végrehajtásáról a Bizottság által a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett közleményt, 
(COM(2006) 140 végleges, 2006.3.27.), 5. és 8.
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erőteljes konzultációs eszköz legyen, mely támogatja a Bizottságot a műszaki előírások 
kialakításában és felülvizsgálatában, hiszen ez a folyamat a lényege az irodai 
berendezések energiamegtakarításának.
Az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy az európai adófizető pénzét elsősorban a 
produktív kiadások felé kell irányítani, elkerülve a szükségtelenül terhes bürokratikus 
intézkedéseket. Azonban az EKEST szerepét nem csökkenteni, hanem növelni kell,
mivel ez a szerep igen jelentős.

7. A címke hitelességének biztosítása – Jelentéstételi kötelezettségek
Az Energy Star logóval ellátott termékek hitelessége a program sikerének alapja. Mivel 
a gyártók az Energy Star adatbázisba saját tanúsítás alapján jelentkeznek be, bizonyos 
értékelési és ellenőrzési eszközöket kell létrehozni az egész mechanizmus megfelelő 
működésének megőrzése érdekében. A kérdés az, hogy elégségesek-e a tagállamok, 
fogyasztóvédelmi szervezetek, szaklapok stb. által az irodai berendezések
vonatkozásában hozott ad hoc intézkedések vagy a Bizottságnak közvetlenebb módon 
kell fellépnie az érintettek folyamatosan naprakész információkkal való ellátása 
érdekében. A rendszeres ellenőrzésekkel biztosítható a címke hitelessége, önkéntes 
jellegének sérelme nélkül. A címke csak akkor használható, ha a termékek teljes 
mértékben eleget tesznek a címkézési rendszer előírásainak.

A rendeletre irányuló javaslat drasztikusan csökkenti vagy akár meg is szünteti a 
Bizottság által túlzottnak tekintett igazgatási terheket. Azonban az Energy Star program 
adatgyűjtése és értékelése terén elért fejlődés kétségtelenül hozzájárul az 
energiahatékony irodai berendezések megfelelőbb ösztönzéséhez. Releváns műszaki és 
mennyiségi adatok szükségesek ahhoz, hogy a program megfelelő végrehajtásából 
származó költségek és előnyök elmérhetők legyenek. Ezeket az adatokat nyilvánosan
hozzáférhetővé, könnyen elérhetővé kell tenni, illetve rendszeresen frissíteni kell, a 
program elismerhetőségének támogatása, illetve az érdekeltek, különösen az iparágak, a 
beszerzők és a vásárlók mozgósítása érdekében.
Eltekintve azon adatoktól, melyek célja a civil társadalom szereplőinek tájékoztatása, 
meg kell vizsgálnunk annak szükségességét is, hogy aktív tájékoztatást kapjanak az EU 
intézményei és a tagállamok. A Bizottság láthatóan minden meglévő formális 
jelentéstételi kötelezettséget meg kíván szüntetni, a szűkös erőforrások okán. 
Mindenesetre nem szerencsés, hogy a Bizottságnak nem állnak rendelkezésére 
számszerű adatok a rendelet végrehajtásáról (vagyis energiamegtakarítás, az értékesített 
termékek száma stb.), bár ilyen adatok vannak az USA-ban és a világ más országaiban. 
Ezen adatok közlése révén a jogalkotók és a döntéshozók megfelelő intézkedéseket 
hozhatnak a jövőbeli végrehajtás tekintetében, és megfelelőbben koordinálhatják a 
nemzeti erőfeszítéseket. Az előadó által javasolt releváns módosítások célja a Bizottság
és a tagállamok abban történő ösztönzése, hogy komolyan vegyék a saját maguk által 
megállapított energiahatékonysági célkitűzések elérése terén fennálló felelősségüket.
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