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PARLAMENT EUROPEJSKI

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej 
urządzeń biurowych (przekształconego) 
(COM (2006)0576 – C6-0329/2006 –2006/0187 (COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM (2006)0576)1,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2422/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania sprawności 
energetycznej urządzeń biurowych2,

– uwzględniając umowę między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą 
Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej 
urządzeń biurowych3, która weszła w życie dnia 29 grudnia 2006 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wprowadzenia w życie programu Energy Star we Wspólnocie Europejskiej w latach 2001 
– 2005 (COM(2006)0140),

– uwzględniając krótkie przesłuchanie w sprawie: „Energy Star: wprowadzenie w życie 
znakowania urządzeń biurowych”, które odbyło się dnia 19 marca 2007 r. w Parlamencie 
Europejskim,

– uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie znakowania 
efektywności energetycznej urządzeń biurowych (TEN/269 – CESE 34/2007 fin),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0329/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
(A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

  
1 Dz.U. C 150 E z 30.5.2006, str. 73.
2 Dz.U. L 332 z 15.12.2001, str. 1.
3 Dz.U. L 381 z 28.12.2006, str. 26.
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3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 3 preambuły

(3) Poprawa efektywności energetycznej 
urządzeń biurowych przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności Wspólnoty i 
bezpieczeństwa dostaw energii oraz do 
ochrony środowiska.

(3) Poprawa efektywności energetycznej 
urządzeń biurowych przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności Wspólnoty i 
bezpieczeństwa dostaw energii oraz do 
ochrony środowiska i konsumentów.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że oprócz ogólnych korzyści energetycznych i dotyczących 
środowiska, konsument ma poważną motywację, aby wybierać sprzęt energooszczędny, ze 
względu na znaczne korzyści finansowe wynikające z ograniczenia zużycia energii, za którą 
konsument płaci. 

Poprawka 2
Punkt 13 preambuły

(13) Oznakowanie Energy Star jest 
stosowane na całym świecie. Wspólnota 
powinna uczestniczyć w systemie 
znakowania i w tworzeniu wymaganych 
specyfikacji technicznych. Podczas 
ustanawiania kryteriów technicznych 
wspólnie z Agencją Ochrony Środowiska 
Stanów Zjednoczonych Komisja powinna 
dążyć do ustanowienia ambitnego poziomu 
efektywności energetycznej.

(13) Oznakowanie Energy Star jest 
stosowane na całym świecie. Wspólnota 
powinna uczestniczyć w systemie 
znakowania i w tworzeniu wymaganych 
specyfikacji technicznych. Podczas 
ustanawiania kryteriów technicznych 
wspólnie z Agencją Ochrony Środowiska 
Stanów Zjednoczonych Komisja powinna 
dążyć do ustanowienia ambitnego poziomu 
efektywności energetycznej, w związku z 
polityką Wspólnoty dotyczącą 
efektywności energetycznej i jej celami w 
zakresie efektywności energetycznej.

Uzasadnienie

Efektywność energetyczna stanowi jedną z głównych polityk energetycznych Unii Europejskiej 
przedstawianych w licznych dokumentach WE. Rozporządzenie o Energy Star musi być 
dostosowane do wspomnianych polityk i celów dotyczących efektywności energetycznej 
ustalonych przez UE. 
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Poprawka 3
Punkt 17 preambuły

(17) Celem efektywnego i bezstronnego 
wprowadzenia w życie programu, zadanie 
uczestniczenia w ustalaniu i 
sprawdzaniu wspólnych specyfikacji 
technicznych należy powierzyć 
odpowiedniemu organowi, Urzędowi 
Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star 
(ECESB). ECESB powinien składać się z 
krajowych przedstawicieli oraz 
przedstawicieli zainteresowanych stron.

(17) Celem efektywnego i bezstronnego 
wprowadzenia w życie programu, zadanie 
uczestniczenia w ustalaniu i 
sprawdzaniu wspólnych specyfikacji 
technicznych należy powierzyć 
odpowiedniemu organowi, Urzędowi 
Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star 
(ECESB). ECESB powinien składać się z 
krajowych przedstawicieli oraz 
przedstawicieli zainteresowanych stron. 
ECESB powinien zdecydowanie 
realizować swoją ważną misję polegającą 
na aktywnym udziale w rewizji 
specyfikacji technicznych.

Uzasadnienie

Rola i kompetencje ECESB muszą zostać wzmocnione, ponieważ ECESB ma odgrywać ważną 
rolę w rewizji kryteriów technicznych, która stanowi kluczową funkcję rozporządzenia i 
umowy Stany Zjednoczone-WE. 

Poprawka 4
Punkt 20 preambuły (nowy)

(20a) Konieczne jest zapewnienie 
pobudzania tak podaży, jak i popytu na 
produkty spełniające wymogi programu 
Energy Star, a zatem istnieje podwójne 
zapotrzebowanie na odpowiednie środki 
uświadamiające i kampanie informacyjne. 
Po pierwsze, chodzi o zachęcanie 
producentów, detalistów, importerów i 
eksporterów do dalszego ulepszania 
efektywności energetycznej urządzeń 
biurowych i do wykorzystywania jej w celu 
uzyskania przewagi konkurencyjnej. Po 
drugie, chodzi o zachęcanie konsumentów 
do wybierania energooszczędnych 
urządzeń biurowych poprzez 
demonstrowanie korzyści ekonomicznych 
wynikających ze stosowania takich 
wyrobów, jak również oszczędności 
energii i korzyści dla środowiska 
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naturalnego.

Uzasadnienie

Promowanie produktów Energy Star jest konieczne. Komisja i państwa członkowskie mają 
obowiązek osiągania ustalonych przez siebie celów w dziedzinie efektywności energetycznej, a 
zatem należy podjąć szereg kroków w celu zagwarantowania, że cele zostaną osiągnięte. 
Pieniądze uzyskane dzięki oszczędnościom energii będą znacznie większe niż wydatki na 
informowanie konsumentów. Podnoszenie świadomości nie musi przecież wiązać się z dużymi 
kosztami dla europejskiego podatnika i może zostać włączone do innych środków 
promujących efektywność energetyczną.

Poprawka 5
Punkt preambuły 20 b (nowy) 

(20b) Pożądane jest, aby sektor publiczny 
dawał przykład osiągania celów 
efektywności energetycznej Wspólnoty. 
Dokonując zakupu urządzeń biurowych w 
drodze zamówień publicznych, instytucje 
Wspólnoty i krajowe władze publiczne 
powinny zatem kupować urządzenia co 
najmniej odpowiadające wymogom 
programu Energy Star.

Uzasadnienie

Zamówienia publiczne stanowią najlepsze ramy dla promowania nowoczesnych produktów, 
zwłaszcza produktów zużywających energię, nie tylko dlatego, że za ich pomocą daje się
przykład konsumentom, ale także dlatego, że stanowią one decydujący bodziec dla 
zapotrzebowania rynku na produkty efektywne energetycznie.

Poprawka 6
Artykuł 4 ustęp 5

5. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
przepisów wspólnotowych w sprawie 
oceny zgodności i znakowania zgodności 
i/lub jakiejkolwiek umowy 
międzynarodowej zawartej między 
Wspólnotą i państwami trzecimi w zakresie 
dostępu do rynku Wspólnoty, produkty 
objęte niniejszym rozporządzeniem 
wprowadzane na rynek Wspólnoty mogą
być badane przez Komisję lub państwa 

5. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
przepisów wspólnotowych w sprawie 
oceny zgodności i znakowania zgodności 
i/lub jakiejkolwiek umowy 
międzynarodowej zawartej między 
Wspólnotą i państwami trzecimi w zakresie 
dostępu do rynku Wspólnoty, produkty 
objęte niniejszym rozporządzeniem 
wprowadzane na rynek Wspólnoty są
regularnie badane przez Komisję lub 
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członkowskie celem sprawdzenia ich 
zgodności z wymaganiami niniejszego 
rozporządzenia.

państwa członkowskie celem sprawdzenia 
ich zgodności z wymaganiami niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Konsumenci powinni mieć zaufanie do wiarygodności oznakowania Energy Star. Jego
wiarygodność i rzetelność powinny gwarantować regularne kontrole. Takie kontrole są 
zgodne z dobrowolnym charakterem systemu znakowania. Wytwórcy produktów, którzy 
dobrowolnie wystąpili o oznakowanie, powinni używać go tylko wówczas, jeżeli w pełni 
przestrzegają wymogów systemu znakowania. W odnośnym punkcie 14 preambuły w wersji 
pierwotnie proponowanej przez Komisję wyraźnie wskazano na potrzebę odpowiedniego 
wprowadzania w życie („konieczny jest efektywny system wprowadzania w życie…”). 

Poprawka 7
Artykuł 5 ustęp 2

2. Decyzję zezwalającą na przyjęcie 
składającego wniosek na uczestnika 
programu podejmuje Komisja, po 
sprawdzeniu, że składający wniosek 
zgodził się spełnić wytyczne dla 
użytkownika wspólnego logo zawarte w 
załączniku B do Umowy. Komisja 
publikuje w Internecie uaktualnioną listę 
uczestników programu.

2. Decyzję zezwalającą na przyjęcie 
składającego wniosek na uczestnika 
programu podejmuje Komisja, po 
sprawdzeniu, że składający wniosek 
zgodził się spełnić wytyczne dla 
użytkownika wspólnego logo zawarte w 
załączniku B do Umowy. Komisja 
publikuje w Internecie uaktualnioną listę 
uczestników programu i regularnie 
przekazuje ją państwom członkowskim.

Uzasadnienie

Powiadamianie państw członkowskich o uczestnikach programu to łatwe i bardzo tanie 
działanie (np. wysłanie e-maila z załączoną listą uczestników), które jednak może znacznie 
przyczynić się do tego, aby państwa członkowskie dysponowały aktualnymi informacjami i 
wiadomościami.

Poprawka 8
Artykuł 6 

Celem wspierania nabywania 
energooszczędnych urządzeń biurowych 
Komisja i inne instytucje Wspólnoty, jak 
również inne władze publiczne na szczeblu 
krajowym, bez uszczerbku dla przepisów 
krajowych i wspólnotowych oraz kryteriów 
ekonomicznych zachęcają do stosowania

Celem wspierania nabywania 
energooszczędnych urządzeń biurowych 
Komisja i inne instytucje Wspólnoty, jak 
również inne władze publiczne na szczeblu 
krajowym, bez uszczerbku dla przepisów 
krajowych i wspólnotowych oraz kryteriów 
ekonomicznych określają wymagania 
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wymagań dotyczących efektywności 
energetycznej co najmniej równoważnych 
ze wspólnymi specyfikacjami 
technicznymi Energy Star przy określaniu 
swych wymagań w odniesieniu 
do zamówień publicznych dotyczących
urządzeń biurowych.

dotyczące efektywności energetycznej co 
najmniej równoważne ze wspólnymi 
specyfikacjami technicznymi Energy Star 
przy określaniu swych wymagań w 
odniesieniu do zamówień publicznych 
dotyczących urządzeń biurowych.

Uzasadnienie

Sektor publiczny powinien dawać przykład realizacji celów efektywności energetycznej UE. 
Zamówienia publiczne stanowią najlepsze ramy dla promowania nowoczesnych produktów, 
zwłaszcza produktów zużywających energię, nie tylko dlatego, że za ich pomocą daje się 
przykład konsumentom, ale także dlatego, że stanowią one decydujący bodziec dla 
zapotrzebowania rynku na produkty efektywne energetycznie.

Poprawka 9
Artykuł 6 

Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi i członkami ECESB, 
zachęca do stosowania wspólnego logo, 
poprzez odpowiednie działania 
uświadamiające i kampanie informacyjne 
adresowane do producentów, detalistów, 
importerów i eksporterów oraz do ogółu 
społeczeństwa.

Uzasadnienie

Fakt, iż program znakowania jest dobrowolny, nie czyni jego promocji wyłącznym 
obowiązkiem producentów. Komisja i państwa członkowskie mają obowiązek realizacji 
ustalonych przez siebie celów w zakresie efektywności energetycznej, a zatem należy podjąć 
szereg środków. Pieniądze uzyskane dzięki oszczędnościom energii będą znacznie większe niż 
wydatki na informowanie konsumentów. Podnoszenie świadomości nie musi koniecznie 
wiązać się z wysokimi kosztami dla europejskiego podatnika i może zostać włączone do 
innych środków promujących efektywność energetyczną. Należy wzmacniać nie tylko popyt na 
takie produkty, ale i ich podaż. 

Poprawka 10
Artykuł 8 ustęp 2 a (nowy) 

2a. Co roku Komisja przedstawia ECESB 
sprawozdanie zawierające dane 
techniczne dotyczące rozpowszechnienia 
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na rynku produktów opatrzonych
wspólnym logo oraz dostępnych 
technologii. Sprawozdanie obejmuje także 
dane na temat korzyści wynikających z 
programu Energy Star, a mianowicie
oszczędności energii i korzyści dla 
środowiska naturalnego pod względem 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy także uwzględnić zamiar Komisji dotyczący ogłoszenia przetargu na 
badanie rynku dotyczące urządzeń biurowych, mające na celu wsparcie przyszłych 
aktualizacji kryteriów efektywności energetycznej, zgodnie z tym, co podano w uzasadnieniu. 
Kluczowa rola UE w ramach umowy o Energy Star polega na jej udziale w rewizji kryteriów 
technicznych. Dlatego też należy umacniać wszelkie działania wspierające tę rolę.

Poprawka 11
Artykuł 8 ustęp 3 a (nowy) 

3a. ECESB zbiera się regularnie w ciągu 
roku.

Uzasadnienie

Praca i rola ECESB powinna zostać wzmocniona i uaktualniona, ponieważ ECESB 
uczestniczy w rewizji kryteriów technicznych, co stanowi kluczową funkcję rozporządzenia i 
umowy Stany Zjednoczone-WE.

Poprawka 12
Artykuł 9 

Każde państwo członkowskie wyznacza, w 
zależności od przypadku, krajowych 
ekspertów w zakresie polityki 
energetycznej, władze lub osoby (dalej 
zwane „przedstawicielami krajowymi”) 
odpowiedzialne za wykonywanie zadań 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. W przypadku gdy 
wyznaczono więcej niż jednego krajowego 
przedstawiciela, państwo członkowskie 
ustala ich odpowiednie uprawnienia i 
stosowane do nich zasady koordynacji.

Każde państwo członkowskie wyznacza, w 
zależności od przypadku, krajowych 
ekspertów w zakresie polityki 
energetycznej, władze lub osoby (dalej 
zwane „przedstawicielami krajowymi”) 
odpowiedzialne za wykonywanie zadań 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. W przypadku gdy 
wyznaczono więcej niż jednego krajowego 
przedstawiciela, państwo członkowskie 
ustala, który z nich ponosi zasadniczą 
odpowiedzialność, i ustala ich
odpowiednie uprawnienia i stosowane do 
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nich zasady koordynacji.

Uzasadnienie

Praca i rola ECESB powinna zostać wzmocniona i uaktualniona, ponieważ ECESB 
uczestniczy w rewizji kryteriów technicznych, co stanowi kluczową funkcję rozporządzenia i 
umowy Stany Zjednoczone-WE. Z każdego państwa członkowskiego należy wyznaczyć jedną 
osobę, która będzie odpowiedzialna za rozporządzenie; nie oznacza to, że państwo 
członkowskie nie może zaangażować większej liczby osób we wdrażanie rozporządzenia, ale 
zapewnienie koordynacji wewnętrznej/krajowej leży w gestii państwa członkowskiego.

Poprawka 13
Artykuł 10 ustęp 1 litera b a) (nowa) 

ba) propozycje środków edukacyjnych i 
promocyjnych oraz innych koniecznych 
działań;

Uzasadnienie

Promowanie produktów Energy Star jest konieczne. Komisja i państwa członkowskie mają 
obowiązek osiągania ustalonych przez siebie celów w dziedzinie efektywności energetycznej, a 
zatem należy podjąć szereg kroków w tym kierunku. Pieniądze uzyskane dzięki 
oszczędnościom energii będą znacznie większe niż wydatki na informowanie konsumentów. 
Podnoszenie świadomości nie musi koniecznie wiązać się z wysokimi kosztami dla
europejskiego podatnika i może zostać włączone do innych środków promujących efektywność 
energetyczną.

Poprawka 14
Artykuł 11 ustęp 3 (nowy) 

3a. Wydając opinię dla Komisji, ECECBS 
bierze pod uwagę wyniki badań 
wykonalności i badań rynku oraz 
istniejące technologie w zakresie 
ograniczenia zużycia energii. 

Uzasadnienie

Jak już stwierdzono, rola ECESB powinna być zwiększana, a nie zmniejszana. Dlatego też, 
gdy przedstawiciele przedstawiają swoją opinię w sprawie rewizji kryteriów technicznych, 
powinni dysponować praktyczną wiedzą na temat najnowszych wyników badań. Rewizja 
kryteriów technicznych ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania programu i jest jedynym 
sposobem dodania europejskiej wartości do amerykańskiego programu.
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Poprawka 15
Artykuł 11 ustęp 4 

4. Komisja w szczególności bierze pod 
uwagę cel, jakim jest ustalenie wspólnych
specyfikacji na ambitnym poziomie 
zgodnie z art. I ust. 4 Umowy, mając na 
względzie zmniejszenie zużycia energii z 
należnym uwzględnieniem dostępnej 
technologii i związanych z nią kosztów.

4. Komisja w szczególności bierze pod 
uwagę cel, jakim jest ustalenie wspólnych
specyfikacji na ambitnym poziomie 
zgodnie z art. I ust. 4 Umowy, mając na 
względzie zmniejszenie zużycia energii 
analizowanego w sprawozdaniu, o którym 
mowa w art. 8 ust. 2a niniejszego 
rozporządzenia, z należnym 
uwzględnieniem dostępnej technologii i 
związanych z nią kosztów.

Uzasadnienie

Jak już stwierdzono, rola ECESB powinna być zwiększana, a nie zmniejszana. Dlatego też, 
gdy przedstawiciele przedstawiają swoją opinię w sprawie rewizji kryteriów technicznych, 
powinni dysponować praktyczną wiedzą na temat najnowszych wyników badań. Rewizja 
kryteriów technicznych ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania programu i jest jedynym 
sposobem dodania europejskiej wartości do amerykańskiego programu. 

Poprawka 16
Artykuł 12 a (nowy) 

Artykuł 12a
Wdrażanie

Do …* państwa członkowskie informują 
Komisję o środkach podjętych w celu 
zapewnienia jego przestrzegania.
* Sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Komisja musi dysponować takimi informacjami, aby lepiej koordynować i wspierać 
wdrażanie. Państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na wyznaczenie 
przedstawiciela o pełnej zdolności do działania. Ponieważ chodzi o przedłużenie istniejącego 
programu, nie jest potrzebny termin dłuższy niż 6 miesięcy.

Poprawka 17
Artykuł 12 b (nowy) 

Artykuł 12 b



PE 386.528v02-00 14/18 PR\659911PL.doc

PL

Ocena
Na rok przed wygaśnięciem Umowy 
Komisja sporządza i przedkłada
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie monitorujące efektywność 
energetyczną urządzeń biurowych i 
zawierające ocenę skuteczności programu 
Energy Star. Sprawozdanie to obejmuje 
zarówno dane jakościowe, jak i ilościowe.

Uzasadnienie

Niedobrze, że Komisja nie dysponuje danymi statystycznymi ani innymi danymi ilościowymi
związanymi z wdrażaniem rozporządzenia (np. oszczędności energetyczne, liczba sprzedanych 
produktów itp.) ani ich porównaniem z odnośnymi danymi ze Stanów Zjednoczonych lub 
innych krajów. Terminowe złożenie sprawozdania oceniającego umożliwi prawodawcom i 
politykom podjęcie właściwych decyzji co do przyszłego wdrażania. 
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UZASADNIENIE

1. Wstęp 

Celem proponowanego rozporządzenia jest wdrożenie nowej umowy, podpisanej dnia 
20 grudnia 2006 r. między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską 
w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń 
biurowych1 i przekształcenie rozporządzenia 2422/2001/WE. Pierwotna umowa WE-Stany 
Zjednoczone w sprawie Energy Star została podpisana w 2000 r.2 i wygasła w czerwcu 
2006 r. UE postanowiła przedłużyć umowę, aby korzystać z programu Energy Star przez 
następny okres pięciu lat.

2. Dlaczego UE powinna promować energooszczędne urządzenia biurowe?

• Efektywność energetyczna przyczynia się do znacznej części oszczędności energii i 
jest słusznie uważana za jeden z głównych filarów zrównoważonej polityki 
energetycznej dla Europy. W epoce rosnącego popytu na energię i rosnących cen 
energii zdecydowana polityka efektywności energetycznej przyczyni się do 1) 
zmniejszenia importu energii, a zatem do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, 
2) zmniejszenia kosztów energii, a zatem do zwiększenia konkurencyjności 
gospodarki europejskiej, 3) ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a zatem do 
zwiększenia korzyści dla środowiska.

• Udział urządzeń biurowych w zużyciu energii we Wspólnocie stale wzrasta.

• Wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej podejmowane na szczeblu 
krajowym nie wystarczą.

• W celu uzupełnienia unijnej polityki efektywności energetycznej konieczne są 
wspólne wysiłki na szczeblu światowym na rzecz promowania efektywności 
energetycznej.

3. Nowa umowa Energy Star między WE a Stanami Zjednoczonymi

Nowa umowa nakłada wymóg, aby kryteria efektywności energetycznej (specyfikacje 
techniczne) – kryteria, które musi spełniać wyrób, aby kwalifikować się do oznakowania
Energy Star – były rygorystyczne i regularnie poddawane rewizji. Wprowadzono istotne 
ulepszenia w porównaniu do poprzedniej umowy. Po pierwsze, oznakowanie można stosować 
jedynie wobec najlepszych 25% modeli, w odniesieniu do których w czasie ustalania 
kryteriów są dostępne dane. Po drugie, uwzględniono zużycie energii zarówno w stanie 
czuwania, jak i w czasie, gdy urządzenie pracuje. Oto przykład: szacuje się, że dzięki nowym
specyfikacjom dla sprzętu obrazującego (kopiarek, drukarek, skanerów, faksów) w ciągu 
najbliższych trzech lat w UE-25 uda się zaoszczędzić 17 TWh.

  
1 Dz.U. L 381 z 28.12.2006, str. 26.
2 Dz.U. L 172 z 26.6.2000, str. 3.
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Specyfikacje techniczne, opracowywane wspólnie przez Stany Zjednoczone i WE za 
pośrednictwem odpowiednich podmiotów zarządzających (tj. amerykańskiej Agencji
Ochrony Środowiska [USEPA] i Komisji) we współpracy z zainteresowanymi stronami, są 
automatycznie stosowane do wszystkich umów dwustronnych USA z państwami trzecimi. 
Wymagające kryteria stanowią bodziec dla producentów do ulepszania parametrów 
energetycznych ich produktów w celu uzyskania uprawnień do oznakowania. Produkty 
kwalifikujące się do oznakowania są rejestrowane w bazie danych.

4. Po co promować amerykański program?

Na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, że UE ma korzystać z programu 
zainicjowanego i realizowanego przez amerykański podmiot (tzn. USEPA). Sprawozdawca 
jest jednak zdania, że program Energy Star może zapewnić UE realne korzyści pod względem 
realizacji celu polegającego na zwiększeniu efektywności energetycznej.

Umowa o Energy Star daje UE możliwość odegrania decydującej roli w znanym na całym 
świecie programie definiującym standardy w zakresie efektywności energetycznej. 
Dobrowolny charakter systemu odpowiada potrzebie elastyczności, ponieważ producenci 
dostosowują się do rozwoju technologicznego i nie muszą stosować kolejnego oznakowania
stworzonego od podstaw. Istnieje już szereg unijnych przepisów prawnych w dziedzinie 
oznakowań energetycznych, np. oznaczenia energetyczne w „skali A - G” dla urządzeń 
gospodarstwa domowego, program eko-projekt i przyznawanie wspólnotowego oznakowania 
ekologicznego. Wdrażanie tego programu wyłącznie w dziedzinie urządzeń biurowych jest 
dopuszczalnym sposobem ukierunkowywania rynku w stronę produktów energooszczędnych, 
poprzez uzupełnianie istniejącego prawodawstwa WE, a nie poprzez powielanie istniejących 
oznakowań i zwiększanie kosztów administracyjnych.

Takie podejście ma także pozytywny wpływ na handel. Oznakowanie Energy Star jest 
stosowane na całym świecie i powszechnie akceptowane przez producentów. Jest już 
wdrażane przez kluczowych uczestników rynku światowego (m.in. Stany Zjednoczone, UE, i 
Japonię) i może w naturalny sposób służyć jako platforma międzynarodowej harmonizacji 
środków w dziedzinie efektywności energetycznej, prowadząc do zmniejszenia kosztów 
wdrażania oraz zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie efektywności 
energetycznej. Pomimo że logo Energy Star widnieje na wielu amerykańskich produktach 
stosowanych w Europie, sprawozdawca jest przekonany, że unijny przemysł nie musi się 
obawiać konkurencji międzynarodowej tak długo, jak będzie przestrzegać wysokich 
standardów technicznych.

5. Promowanie produktów Energy Star

Wychodząc z założenia, że UE może odnieść korzyści z programu Energy Star, obowiązkiem 
sprawozdawcy jest zaproponowanie poprawek, które będą najskuteczniej promować 
urządzenia biurowe Energy Star. Promowanie tych produktów należy adresować zarówno do 
konsumentów, jak i do europejskich producentów. Podstawowe środki umożliwiające dotarcie 
do obu grup docelowych to podnoszenie świadomości i zamówienia publiczne. 

a. Środki mające na celu informowanie i podnoszenie świadomości
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Promowanie produktów wśród konsumentów wymaga przyjęcia środków mających na celu 
informowanie i podnoszenie świadomości, adresowanych tak do sektora prywatnego, jak i 
publicznego. Środki te powinny zwiększać rozpoznawalność oznakowania Energy Star. 
Należy informować konsumentów o potencjalnych oszczędnościach energii i korzyściach dla 
środowiska wynikających z zakupu urządzenia opatrzonego oznakowaniem Energy Star.

Dobrowolny charakter programu Energy Star dla producentów nie powinien uniemożliwiać 
promowania programu. Większy popyt konsumentów na takie produkty zwiększy podaż ze 
strony producentów. Chociaż dobrowolna rejestracja w bazie danych Energy Star pozwala 
producentom uzyskać rozpoznawalność podczas zamówień (publicznych), sprawozdawca 
uważa, że nie jest to samo w sobie wystarczającym bodźcem. Potrzebne są dodatkowe środki 
promujące program wśród producentów, dostawców, handlowców, a przede wszystkim w
społeczeństwie. Podnoszenie świadomości nie musi przecież wiązać się z wysokimi kosztami 
dla europejskiego podatnika i może zostać włączone do innych środków promujących 
efektywność energetyczną. Pieniądze uzyskane dzięki oszczędnościom energii będą znacznie 
większe niż wydatki na informowanie konsumentów.

b. Zamówienia publiczne

Sama gra wolnorynkowa nie wystarczy dla szybkiego osiągnięcia celów ustalonych w 
zakresie efektywności energetycznej. Dlatego też Parlament Europejski musi wystąpić ze 
zdecydowanym przesłaniem, aby przekonać sektor publiczny do energooszczędnych urządzeń 
biurowych, w związku z czym sprawozdawca zdecydowanie popiera obowiązkowy zapis 
dotyczący zamówień publicznych, ponieważ:

• Jak wynika z doświadczeń Stanów Zjednoczonych (gdzie agencje federalne są 
zobligowane do kupowania produktów kwalifikujących się do Energy Star) i co 
zostało powszechnie uznanie, także przez samą Komisję1, jeżeli organy publiczne są 
zobligowane do kupowania sprzętu przynajmniej tak energooszczędnego, jak to 
określono w specyfikacjach technicznych Energy Star, spowoduje to dalszy pęd rynku 
ku bardziej energooszczędnemu sprzętowi. Stanie się tak, ponieważ zamówienia 
publiczne obejmują dużą część rynku, do którego producenci chcą dotrzeć.

• Ponieważ zamówienia publiczne zwiększają popyt na produkty posiadające
rygorystyczne specyfikacje techniczne, można się spodziewać, że specyfikacje szybko 
staną się jeszcze bardziej rygorystyczne, co doprowadzi do znacznych oszczędności 
energii.

• Zwiększony popyt może obniżyć rzeczywisty koszt energooszczędnych urządzeń 
biurowych.

• Sektor publiczny powinien dawać przykład w osiąganiu unijnych celów efektywności 
energetycznej.

  
1 Patrz komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia w życie programu 
Energy Star we Wspólnocie Europejskiej w latach 2001 – 2005 (COM(2006) 140 wersja ostateczna, z 
27.3.2006), str. 5 i 8.
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6. Rola Urzędu Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star (ECESB)

UE jest jedynym partnerem Stanów Zjednoczonych, który uczestniczy w rewizji kryteriów 
technicznych, co stanowi kluczową funkcję programu Energy Star i decydujący czynnik 
określający zyski energetyczne. Dlatego w interesie UE jest, aby ECESB był silnym
instrumentem konsultacyjnym, wspierającym Komisję w formułowaniu i rewizji specyfikacji 
technicznych, ponieważ proces ten jest głównym punktem energooszczędności urządzeń
biurowych.

Sprawozdawca zgadza się z Komisją, że pieniądze europejskich podatników należy 
przeznaczyć przede wszystkim na produktywne wydatki, unikając niepotrzebnych obciążeń 
biurokratycznych. Niemniej jednak należy zwiększać, a nie zmniejszać znaczenie ECESB, 
ponieważ urząd ten ma do odegrania znaczącą rolę.

7. Zapewnienie wiarygodności oznakowania – wymogi w zakresie 
sprawozdawczości

Wiarygodność produktów opatrzonych logo Energy Star to podstawa sukcesów programu. 
Ponieważ producenci rejestrują się w bazie danych Energy Star w ramach autocertyfikacji, 
należy ustanowić pewne środki oceny i kontroli, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie 
całego mechanizmu. Pojawia się tylko pytanie, czy możemy opierać się na doraźnych 
pomiarach dotyczących urządzeń biurowych, dokonywanych przez państwa członkowskie, 
organizacje konsumentów, czasopisma specjalistyczne itp., czy też Komisja powinna podjąć 
bardziej bezpośrednie działania, aby regularnie powiadamiać i informować zainteresowane
strony. Regularne kontrole zapewnią wiarygodność oznakowania, a jednocześnie nie będą 
sprzeczne z jego dobrowolnym charakterem. Oznakowanie powinno być stosowane tylko 
wtedy, jeżeli produkty w pełni odpowiadają wymogom systemu znakowania.

Wniosek dotyczący rozporządzenia radykalnie ogranicza, a nawet likwiduje to, co Komisja 
uważa za nadmierne obciążenia administracyjne. Jednakże wszelkie ulepszenia w zakresie 
gromadzenia danych i oceny programu Energy Star niewątpliwie przyczynią się do lepszego 
promowania energooszczędnych urządzeń biurowych. Odnośne dane techniczne i ilościowe 
są potrzebne, aby można było ocenić koszty i korzyści związane z właściwym wdrażaniem 
programu. Dane te powinny być publicznie dostępne, łatwo dostępne i regularnie 
uaktualniane, tak aby zwiększać rozpoznawalność programu i mobilizować zainteresowane
strony, w szczególności przemysł, dostawców i konsumentów.

Oprócz danych, które mają służyć informowaniu zainteresowanych stron w społeczeństwie 
obywatelskim, powinniśmy także zbadać potrzebę aktywnego informowania unijnych 
instytucji i państw członkowskich. Wydaje się, że Komisja chce zlikwidować wszystkie 
istniejące wymogi w zakresie sprawozdawczości, ze względu na swoje ograniczone zasoby. 
Niemniej jednak to niedobrze, że Komisja nie dysponuje danymi statystycznymi dotyczącymi 
wdrażania rozporządzenia (np. oszczędności energetyczne, liczba sprzedanych produktów 
itp.), skoro takie dane istnieją w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Podanie takich 
danych umożliwi prawodawcom i politykom podjęcie właściwych decyzji w odniesieniu do 
przyszłego wdrażania oraz lepszą koordynację działań krajowych. Celem odnośnych 
poprawek zaproponowanych przez sprawozdawcę jest zainspirowanie Komisji i państw 
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członkowskich do poważnego potraktowania swoich obowiązków związanych z osiąganiem 
celów w zakresie efektywności energetycznej, które same sobie wyznaczyły.


	659911pl.doc

