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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos 
naudojimo efektyvumo ženklinimo programos
(COM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0576)1,

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 
2422/2001/EB dėl raštinės įrangos ženklinimo apie energijos taupymą Bendrijos 
programos2,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos bendrijos susitarimą 
dėl raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo3, 
kuris įsigaliojo 2006 m. gruodžio 29 d.,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos 
bendrijos „Energy Star“ programos įgyvendinimo 2001–2005 m. (COM(2006)0140),

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 19 d. Europos Parlamente vykusio trumpo klausymo tema 
„Energy Star: raštinės įrangos ženklinimo įgyvendinimas“ rezultatus,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl raštinės 
įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimo (TEN/269 - CESE 34/2007 
galutinis),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0329/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  
1 OL C 150 E, 2006 5 30, p. 73.
2 OL L 332, 2001 12 15, p. 1.
3 OL L 381, 2006 12 28, p. 26. 
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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3 konstatuojamoji dalis

3) Padidinus raštinės įrangos energijos 
naudojimo efektyvumą, padidėtų Bendrijos 
konkurencingumas, energijos tiekimo 
saugumas ir aplinkos apsauga.

3) Padidinus raštinės įrangos energijos 
naudojimo efektyvumą, padidėtų Bendrijos 
konkurencingumas, energijos tiekimo 
saugumas ir aplinkos bei vartotojų 
apsauga.

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad vartotojas turi priežasčių rinktis energiją taupančią raštinės įrangą ne 
tik bendrais energijos taupymo ir aplinkosaugos tikslais, bet ir todėl, kad tai jam finansiškai 
naudinga, nes jis sunaudoja mažiau energijos, už kurią pats turi mokėti.

Pakeitimas 2
13 konstatuojamoji dalis

13) Energy Star etiketė naudojama visame 
pasaulyje. Norėdama daryti įtaką visame 
pasaulyje naudojamos Energy Star etiketės 
reikalavimams, Bendrija turėtų dalyvauti 
taikant šią ženklinimo schemą ir nustatant 
reikiamas technines specifikacijas. Drauge 
su JAV aplinkos apsaugos agentūra 
nustatydama techninius kriterijus, Komisija 
turėtų siekti ambicingų energijos 
naudojimo efektyvumo lygių .

13) Energy Star etiketė naudojama visame 
pasaulyje. Norėdama daryti įtaką visame 
pasaulyje naudojamos Energy Star etiketės 
reikalavimams, Bendrija turėtų dalyvauti 
taikant šią ženklinimo schemą ir nustatant 
reikiamas technines specifikacijas.  Drauge 
su JAV aplinkos apsaugos agentūra 
nustatydama techninius kriterijus, Komisija 
turėtų siekti ambicingų energijos 
naudojimo efektyvumo lygių, 
atsižvelgdama į Bendrijos energijos 
naudojimo efektyvumo politiką ir tikslus.

Pagrindimas

Energijos naudojimo efektyvumas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos energetikos 
politikos tikslų ir jis minimas įvairiuose EB dokumentuose. „Energy Star“ reglamentas turi 
būti suderintas su minėtąja energijos naudojimo efektyvumo politika ir ES nustatytais tikslais.

Pakeitimas 3
17 konstatuojamoji dalis

17) Norint efektyviai ir nešališkai 17) Norint efektyviai ir nešališkai 
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įgyvendinti schemą, reikia numatyti, kad 
prie bendrų techninių specifikacijų
nustatymo ir persvarstymo prisidėtų 
tinkama institucija, Europos bendrijos 
Energy Star valdyba (ECESV). ECESV
turėtų būti sudaryta iš valstybių ir 
suinteresuotųjų šalių atstovų .

įgyvendinti schemą, reikia numatyti, kad 
prie bendrų techninių specifikacijų 
nustatymo ir persvarstymo prisidėtų 
tinkama institucija, Europos bendrijos 
Energy Star valdyba (EBESV). EBESV
turėtų būti sudaryta iš valstybių ir 
suinteresuotųjų šalių atstovų. EBESV 
turėtų tvirtai įsipareigoti vykdyti svarbią 
užduotį – aktyviai dalyvauti persvarstant 
technines specifikacijas.

Pagrindimas

Reikia stiprinti EBESV vaidmenį ir pajėgumus, kadangi ši valdyba atlieka svarbų vaidmenį 
persvarstant techninius kriterijus, o tai – pagrindinis šio reglamento ir JAV ir ES susitarimo 
uždavinys. 

Pakeitimas 4
20a konstatuojamoji dalis (nauja)

(20a) Būtina užtikrinti, kad būtų 
skatinama tiek „Energy Star“ programos 
reikalavimus atitinkančių produktų 
pasiūla, tiek paklausa, taigi reikia dvejopų 
atitinkamų sąmoningumo ugdymo ir 
informavimo kampanijų. Pirma, skatinti 
gamintojus, mažmenininkus, 
importuotojus ir eksportuotojus siekti 
didesnio raštinės įrangos energijos 
naudojimo efektyvumo ir tai panaudoti 
kaip konkurencinį pranašumą. Antra, 
reikia skatinti vartotojus rinktis energiją 
taupančią raštinės įrangą, parodant tokių 
produktų ekonominius privalumus ir 
energijos taupymo bei ekologinę naudą. 

Pagrindimas

Būtina skatinti vartoti „Energy Star“ programos reikalavimus atitinkančius produktus. 
Komisija ir valstybės narės atsakingos už nusistatytų energijos naudojimo efektyvumo tikslų 
įgyvendinimą ir todėl turi imtis keleto priemonių, kad šie tikslai būtų įgyvendinti. Lėšos, 
gautos sutaupius energijos, padengs informavimo kampanijoms skirtas išlaidas. 
Sąmoningumo ugdymas neturėtų daug kainuoti Europos mokesčių mokėtojams ir gali būti 
įtrauktas į kitas energijos naudojimo efektyvumą skatinančias priemones.
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Pakeitimas 5
20b konstatuojamoji dalis (nauja)

Pageidautina, kad viešasis sektorius 
rodytų pavyzdį, kaip siekti Bendrijos 
energijos naudojimo efektyvumo tikslų. 
Taigi Bendrijos institucijos ir 
nacionalinės valdžios institucijos, 
numačiusios pirkti raštinės įrangą viešųjų 
pirkimų būdu, turėtų rinktis tokią įrangą, 
kuri bent jau atitinka „Energy Star“ 
programos reikalavimus.

Pagrindimas

Viešieji pirkimai yra geriausias būdas pažangių, ypač taupiai energiją naudojančių, produktų 
populiarumui skatinti, net tik dėl to, kad rodomas geras pavyzdys vartotojams, bet ir dėl to, 
kad tai labai padeda padidinti taupiai energiją naudojančių produktų paklausą rinkoje.

Pakeitimas 6
4 straipsnio 5 dalis

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

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

Pagrindimas

Vartotojai turėtų pasitikėti „Energy Star“ etikete pažymėtais produktais, o „Energy Star“ 
patikimumą turėtų užtikrinti nuolatinė kontrolė. Tokia kontrolė nepažeidžia ženklinimo 
etiketėmis savanoriškumo principo. Gamintojai, savanoriškai pateikę paraišką dėl etikečių 
naudojimo, turėtų jomis ženklinti produktus tik tada, kai produktai visiškai atitinka ženklinimo 
schemos reikalavimus. Komisijos iš pradžių siūlytoje 14 konstatuojamojoje dalyje aiškiai 
nurodomas tinkamo įgyvendinimo sistemos poreikis („reikia efektyvios įgyvendinimo 
sistemos...“).

Pakeitimas 7
5 straipsnio 2 dalis
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2. Ar pretendentas gali tapti programos 
dalyviu, sprendžia Komisija, įsitikinusi, 
kad pretendentas sutiko laikytis bendro
logotipo naudotojui skirtų susitarimo B 
priede išdėstytų rekomendacijų. Komisija 
internete paskelbia atnaujintą programos 
dalyvių sąrašą.

2. Ar pretendentas gali tapti programos 
dalyviu, sprendžia Komisija, įsitikinusi, 
kad pretendentas sutiko laikytis bendro
logotipo naudotojui skirtų susitarimo B 
priede išdėstytų rekomendacijų. Komisija 
internete paskelbia atnaujintą programos 
dalyvių sąrašą ir reguliariai praneša apie 
jį valstybėms narėms.

Pagrindimas

Labai nesudėtinga ir nebrangu valstybėms narėms pranešti apie programos dalyvius (pvz., 
nusiųsti el. laišką ir dalyvių sąrašą), ir tai galbūt būtų labai tinkamas žingsnis, nes valstybės 
narės nuolat galėtų turėti naujausios informacijos.

Pakeitimas 8
6 straipsnis

Siekiant skatinti taupiai energiją 
naudojančių raštinės įrangos produktų 
įsigijimą, Komisija ir kitos Bendrijos 
institucijos bei kitos nacionalinės valdžios 
institucijos, nepažeisdamos Bendrijos ir 
nacionalinės teisės aktų bei ekonominių 
kriterijų, nustatydamos savus raštinės 
įrangos produktų viešųjų pirkimo
reikalavimus, skatina taikyti ne mažiau 
griežtus nei bendros Energy Star
specifikacijos energijos naudojimo 
efektyvumo kriterijus.

Siekiant skatinti taupiai energiją 
naudojančių raštinės įrangos produktų 
įsigijimą, Komisija ir kitos Bendrijos 
institucijos bei kitos nacionalinės valdžios 
institucijos, nepažeisdamos Bendrijos ir 
nacionalinės teisės aktų bei ekonominių 
kriterijų, nustatydamos savus raštinės 
įrangos produktų viešųjų pirkimo
reikalavimus, tiksliai apibrėžia ne mažiau 
griežtus nei bendros Energy Star
specifikacijos energijos naudojimo 
efektyvumo kriterijus.

Pagrindimas

Viešasis sektorius turėtų rodyti pavyzdį, kaip reikėtų siekti ES energijos naudojimo 
efektyvumo tikslų. Viešieji pirkimai yra geriausias būdas pažangių, ypač energiją taupančių, 
produktų populiarumui skatinti, net tik dėl to, kad rodomas geras pavyzdys vartotojams, bet ir 
dėl to, kad tai labai padeda padidinti taupiai energiją naudojančių produktų paklausą 
rinkoje.

Pakeitimas 9
6 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis ir EBESV nariais, 
skatina naudoti bendrą logotipą 
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organizuojant atitinkamas sąmoningumo 
ugdymo ir informavimo kampanijas, 
skirtas gamintojams, mažmenininkams, 
importuotojams, eksportuotojams ir 
plačiajai visuomenei.

Pagrindimas

Tai, kad ženklinimo schema savanoriška, nereiškia, kad jos populiarumo skatinimas priklauso 
tik nuo gamintojų. Komisija ir valstybės narės yra atsakingos už nusistatytų energijos 
naudojimo efektyvumo tikslų įgyvedinimą ir todėl turi imtis priemonių jiems įgyvendinti. 
Lėšos, gautos sutaupius energijos, su kaupu padengs informavimo kampanijoms skirtas 
išlaidas. Juk sąmoningumo ugdymas neturėtų daug kainuoti Europos mokesčių mokėtojams ir 
gali būti įtrauktas į kitas energijos naudojimo efektyvumą skatinančias priemones. Reikia 
sustiprinti net tik tokių produktų paklausą, bet ir pasiūlą.

Pakeitimas 10
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Kiekvienais metais Komisija EBESV 
pateikia ataskaitą, kurioje nurodyti 
techniniai bendru logotipu pažymėtų 
produktų skverbimosi į rinką duomenys ir 
turimos technologijos. Šioje ataskaitoje 
taip pat pateikiami duomenys apie 
„Energy Star“ programos naudą, t. y. 
sutaupytą energiją ir ekologinę naudą į 
aplinką išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimo požiūriu.

Pagrindimas

Pasiūlymo aiškinamajame memorandume paminėtas Komisijos ketinimas skelbti konkursą 
raštinės įrangos rinkos tyrimui, padėsiančiam atnaujinti energijos naudojimo efektyvumo 
kriterijus, taip pat turi būti nurodytas šiame reglamente. Pagal „Energy Star“ susitarimą 
pagrindinis ES vaidmuo – dalyvauti persvarstant techninius kriterijus. Taigi reikėtų paremti 
visus veiksmus, padedančius stiprinti šį vaidmenį. 

Pakeitimas 11
8 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. EBESV visus metus reguliariai 
posėdžiauja.
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Pagrindimas

Reikia sustiprinti ir labiau įvertinti EBESV darbą ir vaidmenį, kadangi ši valdyba dalyvauja 
persvarstant techninius kriterijus, o tai yra pagrindinis šio reglamento ir JAV ir ES 
susitarimo uždavinys. 

Pakeitimas 12
9 straipsnis

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

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

Pagrindimas

Reikia sustiprinti ir labiau įvertinti EBESV darbą ir vaidmenį, kadangi šiai valdybai tenka 
reikšmingas vaidmuo persvarstant techninius kriterijus, o tai yra pagrindinis šio reglamento 
ir JAV ir ES susitarimo uždavinys. Kiekviena valstybė narė turėtų paskirti po vieną pagrindinį 
asmenį, atsakingą už šį reglamentą. Tai nereiškia, kad valstybės narės negali paskirti daugiau 
žmonių dirbti su šiuo reglamentu, tačiau jos turėtų užtikrinti darbo koordinavimą vidaus ir 
(arba) nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 13
10 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

(ba) pasiūlymus dėl švietimo ir skatinimo 
priemonių bei kitų būtinų veiksmų;

Pagrindimas

Būtina skatinti vartoti „Energy Star“ programos reikalavimus atitinkančius produktus. 
Komisija ir valstybės narės yra atsakingos už nusistatytų energijos naudojimo efektyvumo 
tikslų įgyvendinimą ir todėl turėtų imtis keleto priemonių tam įvykdyti. Lėšos, gautos 
sutaupius energijos, su kaupu padengs informavimo kampanijoms skirtas išlaidas. 
Sąmoningumo ugdymas neturėtų daug kainuoti Europos mokesčių mokėtojams ir gali būti 
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įtrauktas į kitas energijos naudojimo efektyvumą skatinančias priemones.

Pakeitimas 14
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. EBESV, teikdama savo nuomonę 
Komisijai, atsižvelgia į 
įgyvendinamumo ir rinkos tyrimus bei 
turimas energijos suvartojimo 
mažinimo technologijas.

Pagrindimas

Kaip jau minėta, būtina stiprinti, o ne silpninti EBESV vaidmenį. Todėl EBESV atstovai, 
teikdami savo nuomonę dėl techninių kriterijų persvarstymo, turėtų būti susipažinę su pačių 
naujausių tyrimų rezultatais. Techninių kriterijų persvarstymas yra labai svarbi programos 
veikimo sąlyga ir vienintelė ES priemonė suteikti pridėtinės vertės amerikiečių programai.

Pakeitimas 15
11 straipsnio 4 dalis

4. Komisija ypač atsižvelgia į 
ambicingo lygio bendrų specifikacijų 
nustatymo tikslą, kaip nurodyta 
susitarimo I straipsnio 4 dalyje, kuriuo 
siekiama sumažinti energijos 
suvartojimą, tinkamai atsižvelgiant į 
turimas technologijas ir susijusias 
išlaidas.

4. Komisija ypač atsižvelgia į 
ambicingo lygio bendrų specifikacijų 
nustatymo tikslą, kaip nurodyta 
susitarimo I straipsnio 4 dalyje, kuriuo 
siekiama sumažinti energijos 
suvartojimą, kuris buvo nagrinėjamas 
šio reglamento 8 straipsnio 2a dalyje 
nurodytoje ataskaitoje, tinkamai 
atsižvelgiant į turimas technologijas ir 
susijusias išlaidas.

Pagrindimas

Kaip jau minėta, būtina stiprinti, o ne silpninti EBESV vaidmenį. Todėl EBESV atstovai, 
teikdami savo nuomonę dėl techninių kriterijų persvarstymo, turėtų būti susipažinę su pačių 
naujausių tyrimų rezultatais. Techninių kriterijų persvarstymas yra labai svarbi programos 
veikimo sąlyga ir vienintelė ES priemonė suteikti pridėtinės vertės amerikiečių programai.

Pakeitimas 16
12 a straipsnis (naujas)

12a straipsnis
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Įgyvendinimas
Valstybės narės iki ...* informuoja 
Komisiją, kokių priemonių buvo imtasi šio 
reglamento laikymuisi užtikrinti. 
__________________ 

* Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos.

Pagrindimas

Komisijai reikia informacijos, kad ji galėtų geriau koordinuoti reglamento įgyvendinimą ir 
teikti pagalbą šiuo klausimu. Valstybės narės ypač turėtų pasirūpinti visus įgaliojimus 
turinčio atstovo paskyrimu. Kadangi šiuo pasiūlymu atnaujinama jau sukurta programa, 
nebūtinas nustatyti ilgesnio kaip 6 mėnesių termino.

Pakeitimas 17
12b straipsnis (naujas)

12b straipsnis

Įvertinimas

Prieš vienus metus iki šio susitarimo 
galiojimo pabaigos Komisija parengia ir 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje pranešama apie 
energijos naudojimo efektyvumą 
Bendrijos raštinės įrangos rinkoje ir 
įvertinamas „Energy Star“ programos 
veiksmingumas. Šioje ataskaitoje 
pateikiami kokybiniai ir kiekybiniai 
duomenys.

Pagrindimas

Deja, Komisija neturi statistinių arba kitų kiekybinių duomenų, susijusių su šio reglamento 
įgyvendinimu (pvz., sutaupyta energija, parduotų produktų kiekis ir t. t.) ir negali jų palyginti 
su atitinkamais JAV arba kitų pasaulio valstybių surinktais duomenimis. Laiku pateikta 
įvertinimo ataskaita suteiks teisės aktų leidėjams ir politikos formuotojams priimti teisingus 
sprendimus dėl reglamento įgyvendinimo ateityje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įžanga

Siūlomo reglamento tikslas – įgyvendinti naują Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės ir 
Europos bendrijos susitarimą dėl raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo 
ženklinimo programų koordinavimo 1, parengiant naują Reglamento Nr. 2422/2001/EB 
redakciją. Pradinis EB ir JAV susitarimas dėl Energy Star programos buvo pasirašytas 2000 
m.2 ir baigė galioti 2006 m. birželio mėn. ES nusprendė atnaujinti susitarimą, kad galėtų tęsti 
Energy Star programą antrą penkerių metų laikotarpį.

2. Kodėl ES reikia skatinti taupyti raštinės įrangos naudojamą energiją?

• Energijos taupymas turi labai didelę įtaką siekiant suvartoti mažiau energijos, ir visiškai 
pagrįstai laikomas vienu iš pagrindinių Europos tvarios energijos politikos ramsčių.
Didėjant energijos paklausai ir kainoms, griežta energijos tapymo politika padės: 1) 
sumažinti energijos importą ir taip padidinti energijos tiekimo saugumą, 2) sumažinti 
energijos kainas ir taip padidinti Europos ekonomikos konkurencingumą, 3) sumažinti 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir taip pagerinti aplinkos būklę.

• Bendrijoje dėl raštinės įrangos suvartojama vis daugiau energijos.

• Valstybių narių pastangų vis labiau taupyti energiją nepakanka.

• Siekiant pagerinti ES energijos taupymo politiką, būtinos bendros pastangos skatinti 
taupyti energiją.

3. Naujas EB ir JAV susitarimas dėl Energy Star programos
Pagal šį naują susitarimą reikalaujama, kad energijos taupymo kriterijai (techninės 
specifikacijos) – kriterijai, kuriuos turi atitikti produktas, kad jį būtų galima paženklinti 
Energy Star ženklu – būtų griežti ir reguliariai persvarstomi. Palyginti su ankstesniu 
susitarimu, šio susitarimo nuostatos gerokai patobulintos. Pirma, ženklu galima ženklinti tik 
25% geriausių modelių, apie kuriuos turima duomenų kriterijų nustatymo metu. Antra,
vertinama, kiek energijos suvartojama, kai įranga yra įjungta, ir kiek − kai ji veikia budėjimo 
režimu. Pvz., pagal naujas vaizdo kūrimo įrangos (kopijavimo aparatai, spausdintuvai, 
skaitytuvai, fakso aparatai) specifikacijas per ateinančius trejus metus 25 ES valstybėse narėse 
numatoma sutaupyti 17 TWh.
Techninės specifikacijos, kurias kartu parengė JAV ir EB, atstovaujamos valdymo institucijų 
(t. y. JAV Aplinkos apsaugos agentūros (angl. USEPA) ir Komisijos), bendradarbiaudamos su 
suinteresuotais subjektais, savaime taikomos visiems JAV ir trečiųjų šalių susitarimams.
Griežti kriterijai tampa akstinu gamintojams tobulinti gaminamų produktų energijos vartojimo 
savybes, kad tuos produktus būtų galima ženklinti. Produktai, kurie gali būti ženklinami, 
registruojami duomenų bazėje.

  
1 OL L 381, 2006 12 28, p. 26.
2 OL L 172, 2001 6 26, p. 3.
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4. Kodėl reikia skatinti įgyvendinti JAV programą?
Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti keista, kad ES turi pasikliauti programa, kurią sukūrė 
Amerikos agentūra (t. y. USEPA) ir už kurią ji yra atsakinga. Tačiau pranešėjas mano, kad 
Energy Star programa gali suteikti realių pranašumų ES ir padėti jai siekti energijos taupymo 
tikslų.
Energy Star susitarimas suteikia ES sprendžiamąjį balsą dalyvaujant tarptautiniu mastu 
žinomoje programoje, pagal kurią nustatomi energijos taupymo kontroliniai rodikliai.
Savanoriškas programos pobūdis atitinka lankstumo poreikį, nes gamintojai prisitaiko prie 
technologinių pokyčių ir neprivalo laikytis kito visiškai naujo ženklo.  Energijos suvartojimo 
ženklinimo srityje jau yra priimta nemažai ES teisės aktų, pvz., buitinių prietaisų ženklinimas 
pagal A–G skalę, ekologinio dizaino programa, ekologinio ženklo suteikimas. Šios programos 
įgyvendinimas išimtinai raštinės įrangos srityje yra priimtinas būdas orientuoti rinką į mažiau 
energijos naudojančius produktus, nes taip galima papildyti esamus EB teisės aktus, o ne 
didinti esamų ženklų skaičių ir dėl to patirti daugiau administravimo išlaidų.

Toks metodas teigiamai veikia ir prekybą. Energy Star ženklas naudojamas visame pasaulyje, 
daugelis gamintojų jį pripažįsta. Jį jau naudoja pagrindinės tarptautinės rinkos dalyvės (JAV, 
ES, Japonija ir kt.), jis gali tapti natūralia priemone tarptautiniu lygiu suvienodinant energijos 
taupymo priemones – taip galima sumažinti išlaidas, praplėsti vartotojų žinias apie energijos 
taupymą. Nors Energy Star ženklas matomas ant daugelio Europoje vartojamų ES produktų, 
pranešėjas tvirtai mano, kad ES gamintojams nėra ko bijoti tarptautinės konkurencijos tol, kol 
jie atitiks techninius reikalavimus.

5. Produktų su Energy Star ženklu populiarinimas
Jeigu pripažįstama, kad ES iš Energy Star programos gali gauti naudos, pranešėjas jaučia 
pareigą pasiūlyti pakeitimą, kuris veiksmingiausiai skatintų parduoti raštinės įrangą su Energy 
Star ženklu. Šios skatinimo priemonės būtų skirtos ir vartotojams, ir Europos gamintojams.
Pagrindinės priemonės abiem tikslinėms grupėms pasiekti būtų informavimo kampanija ir 
viešieji pirkimai.
a. Informavimo ir sąmoningumo ugdymo priemonės
Norint populiarinti produktus tarp vartotojų būtina įgyvendinti informavimo ir sąmoningumo 
ugdymo priemones, skirtas ir privačiam, ir viešajam sektoriams. Tokiomis priemonėmis turėtų 
būti siekiama didinti Energy Star ženklo žinomumą. Vartotojai turėtų būti informuojami apie 
galimybes taupyti energiją ir teigiamą poveikį aplinkai, naudojant raštinės įrangą su Energy 
Star ženklu.
Tai, kad Energy Star programoje dalyvaujama savanoriškai, neturėtų trukdyti gamintojams 
įsipareigoti populiarinti šią programą. Didėjant tokių produktų paklausai, gamintojai didins jų 
pasiūlą. Nors savanoriškas registravimasis Energy Star duomenų bazėje leidžia gamintojams 
tapti matomiems (viešųjų) pirkimų metu, pranešėjas mano, kad vien tai yra nepakankamas 
akstinas. Reikia papildomų priemonių šiai programai populiarinti tarp gamintojų, tiekėjų, 
platintojų ir, svarbiausia, plačiojoje visuomenėje. Juk sąmoningumo ugdymas Europos 
mokesčių mokėtojams neturi atsieiti labai brangiai, šias priemones galima integruoti į kitas 
priemones, skatinančias taupyti energiją. Taupant energiją sutaupytos lėšos padės gerokai 
kompensuoti išlaidas, patirtas norint informuoti vartotojus.

b. Viešieji pirkimai
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Norint greitai pasiekti užsibrėžtus energijos taupymo tikslus, vien laisvosios rinkos atliekamo 
vaidmens nepakaks. Todėl Europos Parlamentas privalo aiškiai informuoti tam, kad viešasis 
sektorius įsipareigotų naudoti energiją taupančius raštinės įrangos produktus. Todėl 
pranešėjas labai pritaria nuostatoms dėl privalomų viešųjų pirkimų, nes:

• Kaip rodo JAV patirtis (JAV federalinės agentūros turi pirkti Energy Star ženklu pažymėtus 
produktus) ir kaip visuotinai pripažįsta ne tik Komisija1, kai iš viešosios valdžios institucijų 
reikalaujama pirkti tokią įrangą, kuri bent jau naudotų mažiau energijos, kaip nurodyta 
Energy Star techninėse specifikacijose, tai dar labiau skatina rinką orientuotis į 
veiksmingesnę įrangą. Taip yra dėl to, kad viešieji pirkimai sudaro didelę rinkos dalį, į kurią 
gamintojai nori patekti.

• Jeigu viešieji pirkimai leis padidinti produktų, atitinkančių griežtas technines specifikacijas, 
paklausą, galime tikėtis, kad tos specifikacijos taps dar griežtesnės, taigi padės greitai 
pajusti energijos taupymo rezultatus.

• Didėjanti paklausa gali sumažinti faktinę mažiau energijos naudojančios raštinės įrangos 
rinkos kainą.

• Viešasis sektorius turėtų rodyti pavyzdį, kaip siekti ES energijos taupymo tikslų.

6. EB „Energy Star“ valdybos (EBESV) vaidmuo
ES yra vienintelė JAV partnerė, kuri dalyvauja persvarstant techninius kriterijus. Tai 
pagrindinė jos funkcija pagal Energy Star programą ir lemiamas veiksnys nustatant energijos 
taupymo apimtį. Todėl ES reikia, kad EBESV būtų stipri konsultacinė institucija, kuri padėtų 
Komisijai suformuluoti ir persvarstyti technines specifikacijas, nes šis procesas − energijos 
taupymo, naudojant mažiau energijos vartojančią raštinės įrangą, esmė.

Pranešėjas sutinka su Komisija, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai pirmiausia turėtų 
būti skiriami produktyvioms išlaidoms padengti, kad reikia vengti nepagrįstų, sunkinančių 
biurokratinių priemonių. Nepaisant to, turime ne silpninti, bet stiprinti EBESV, nes jai tenka 
labai reikšmingas vaidmuo.

7. Ženklo patikimumo garantija – atsiskaitymo reikalavimai
Produktų su Energy Star ženklu patikimumas yra programos sėkmės pagrindas. Kadangi 
gamintojai Energy Star duomenų bazėje registruojasi remdamiesi savarankiško sertifikavimo 
rezultatais, siekiant tinkamo viso mechanizmo veikimo, turi būti nustatytos tam tikros 
vertinimo ir kontrolės priemonės. Kyla klausimas, ar mes galime pasikliauti ad hoc raštinės 
įrangos vertinimais, kuriuos atlieka valstybės narės, vartotojų organizacijos, specializuoti 
žurnalai ir pan., ar Komisija turėtų imtis konkretesnių veiksmų, kad suinteresuoti subjektai 
būtų nuolat informuojami. Nuolatinė kontrolė garantuos ženklo patikimumą, o kartu bus 
išsaugotas programos savanoriškas pobūdis. Šis ženklas turėtų būti naudojamas tik tada, kai 
produktai visiškai atitinka ženklinimo programos reikalavimus.

Pagal siūlomą reglamentą iš esmės sumažinama arba visai panaikinama pernelyg didelė, 
Komisijos nuomone, administravimo našta. Tačiau duomenų rinkimo ir vertinimo proceso 
gerinimas pagal Energy Star programą, be jokios abejonės, padės aktyviau populiarinti 
mažiau energijos naudojančią raštinės įrangą. Kad būtų galima įvertinti išlaidas ir programos 
teikiamą naudą, reikia tam tikrų techninių ir kiekybinių duomenų. Šie duomenys turėtų būti 

  
1 Žr. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos Bendrijos „Energy Star“ programos 
įgyvendinimo 2001–2005 m. (COM(2006)140 galutinis, 2006 3 27), p. 5.
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vieši, lengvai prieinami ir nuolat atnaujinami, kad būtų skatinama pripažinti programą ir būtų 
telkiami suinteresuoti subjektai, ypač pramonės subjektai, pirkėjai ir vartotojai.

Mums reikalingi ne tik duomenys, kurie leistų informuoti pilietinės visuomenės atstovus, bet 
ir būtina išanalizuoti aktyvaus ES institucijų ir valstybių narių informavimo poreikį.
Atsižvelgdama į turimus nedidelius išteklius, Komisija, regis, nori panaikinti visus formalius 
atsiskaitymo reikalavimus. Bet kuriuo atveju gaila, kad Komisija neturi kiekybinių 
Reglamento įgyvendinimo duomenų (pvz., duomenų apie sutaupytą energiją, parduotų 
produktų skaičių ir pan.), nors JAV ir kitos pasaulio šalys tokius duomenis turi. Tokių 
duomenų paviešinimas ateityje padėtų teisės aktų leidėjui ir politikams priimti tinkamus 
sprendimus dėl įgyvendinimo ir geriau koordinuoti valstybių narių veiksmus. Pranešėjo 
siūlomų pakeitimų tikslas – paskatinti Komisiją ir valstybes nares rimtai vertinti savo 
atsakomybę, siekiant pačių užsibrėžtų energijos taupymo tikslų.


