
PR\659911SL.doc PE 386.528v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

ZAČASNO
2006/0187(COD)

23.3.2007

***I
OSNUTEK POROČILA
o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu Skupnosti za 
označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme
(KOM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Nikolaos Vakalis



PR\659911SL.doc PE 386.528v02-002/17 PR\659911SL.doc

SL

PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu Skupnosti za 
označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme
(KOM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0576)1,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2422/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
novembra 2001 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške 
opreme2,

– ob upoštevanju Sporazuma med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko skupnostjo o 
usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme3, ki je 
stopil v veljavo 29. decembra 2006, 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju 
programa Energy Star v Evropski skupnosti v obdobju 2001–2005 (KOM(2006)0140),

– ob upoštevanju manjše predstavitve o "Energy Star: Izvajanje označevanja pisarniške 
opreme", ki je potekala 19. marca 2007 v Evropskem parlamentu,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o označevanju 
energetske učinkovitosti pisarniške opreme (TEN/269-CESE34/2007 končno),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0329/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
  

1 UL C 150 e, 30.5.2006, str. 73.
2 UL L 332, 15.12.2001, str. 1.
3 UL L 381, 28.12.2006, str. 26. 
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Uvodna izjava 3

(3) Izboljšanje energetske učinkovitosti 
pisarniške opreme prispeva k izboljšanju 
konkurenčnosti Skupnosti, varni dobavi 
njene energije ter k varovanju okolja

(3) Izboljšanje energetske učinkovitosti 
pisarniške opreme prispeva k izboljšanju 
konkurenčnosti Skupnosti, varni dobavi 
njene energije ter k varovanju okolja in 
potrošnikov.

Obrazložitev

Treba je poudariti, da ima potrošnik, poleg skupne energetske in okoljske koristi, močan 
motiv za izbiro energetsko učinkovite pisarniške opreme tudi zaradi pomembne finančne 
koristi, ki izhaja iz zmanjšane porabe energije, za katero mora plačati.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 13

(13) Oznaka Energy Star se uporablja po 
vsem svetu. Da bi vplivali na zahteve glede 
oznake Energy star, bi morala Skupnost 
sodelovati pri tem sistemu označevanja in 
pri sestavi potrebnih tehničnih specifikacij. 
Pri določanju tehničnih zahtev skupaj z 
Agencijo ZDA za varstvo okolja bi 
Komisija morala ciljati na visoke zahteve 
glede energetske učinkovitosti

(13) Oznaka Energy Star se uporablja po 
vsem svetu. Da bi vplivali na zahteve glede 
oznake Energy star, bi morala Skupnost 
sodelovati pri tem sistemu označevanja in 
pri sestavi potrebnih tehničnih specifikacij. 
Pri določanju tehničnih zahtev skupaj z 
Agencijo ZDA za varstvo okolja bi 
Komisija morala ciljati na visoke zahteve 
glede energetske učinkovitosti, z ozirom na 
politiko in cilje energetske učinkovitosti 
Skupnosti.

Obrazložitev

Energetska učinkovitost je ena izmed pomembnejših energetskih politik Evropske unije in je 
omenjena v številnih dokumentih ES. Uredbo Energy Star je treba prilagoditi prej omenjenim 
politikam za energetsko učinkovitost in ciljem, ki si jih je zastavila EU.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 17

(17) Nalogo določitve in pregleda skupnih
tehničnih specifikacij je treba dodeliti 
ustreznemu organu, odboru Evropske 
skupnosti za Energy Star (ECESB), da bi 
dosegli učinkovito in nevtralno izvajanje 
programa. ECESB bi morali sestavljati
nacionalni predstavniki in predstavniki 

(17) Nalogo določitve in pregleda skupnih
tehničnih specifikacij je treba dodeliti 
ustreznemu organu, odboru Evropske 
skupnosti za Energy Star (ECESB), da bi 
bilo izvajanje programa učinkovito in 
nevtralno. ECESB bi morali sestavljati
nacionalni predstavniki in predstavniki 
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zainteresiranih strani . zainteresiranih strani. ECESB se mora 
prizadevno zavzeti za svojo pomembno 
vlogo aktivne udeležbe pri pregledu 
tehničnih specifikacij.

Obrazložitev

Vlogo in zmogljivost ECESB je treba okrepiti, saj igra ECESB pomembno vlogo pri pregledu 
tehničnih zahtev, kar je ključna funkcija Uredbe in Sporazuma med ZDA in ES.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 20 a (novo)

(20a) Treba je spodbujati ponudbo in 
povpraševanje po proizvodih, ki ustrezajo 
zahtevam programa Energy Star, zato 
obstaja dvojna potreba po primernih 
ukrepih za ozaveščanje in informacijske 
kampanje. Prvič, spodbujanje 
proizvajalcev, prodajalcev na drobno, 
uvoznikov in izvoznikov, da še naprej 
izboljšujejo energetsko učinkovitost 
pisarniške opreme in da to uporabljajo kot
konkurenčno prednost. Drugič, 
spodbujanje potrošnikov k nakupu 
energetsko učinkovite opreme s 
predstavitvijo ekonomskih prednosti takih 
proizvodov, kot tudi energetskih 
prihrankov in okoljskih koristi. 

Obrazložitev

Spodbujanje proizvodov Energy Star je nujno. Komisija in države članice imajo dolžnost 
doseči cilje energetske učinkovitosti, ki so si jih zastavile, zato pa je treba sprejeti več 
ukrepov, ki zagotavljajo, da bodo cilji doseženi. Denar, ki se pridobi s prihrankom energije, 
bo več kot nadomestil sredstva, ki so namenjena obveščanju potrošnikov. Navsezadnje je 
ozaveščanje lahko vključeno v druge ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti in treba, 
da evropski davkoplačevalci zanj veliko plačujejo.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 20 b (novo)

(20b) Zaželeno je, da je javni sektor vzor 
za doseganje ciljev energetske 
učinkovitosti Skupnosti. Institucije 
Skupnosti in nacionalne javne oblasti 
morajo zato ob javnih naročilih kupovati 
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opremo, ki vsaj ustreza zahtevam 
programa Energy Star.

Obrazložitev

Javna naročila so najboljši okvir za spodbujanje naprednih proizvodov, zlasti proizvodov z 
energetsko porabo, ne le s postavljanjem vzora za potrošnike, temveč tudi s povečevanjem 
tržnega povpraševanja po energetsko učinkovitih proizvodih. 

Predlog spremembe 6
Člen 4, odstavek 5

5. Brez poseganja v katera koli pravila 
Skupnosti o ugotavljanju skladnosti in 
označevanju skladnosti in/ali kakršen koli 
mednarodni sporazum, sklenjen med 
Skupnostjo in tretjimi državami glede 
dostopa na trg Skupnosti, lahko Komisija 
ali države članice izdelke, ki jih zajema ta 
uredba in ki so dani na trg Skupnosti, 
preskusijo, da bi preverile, ali ustrezajo 
zahtevam iz te uredbe.

5. Brez poseganja v katera koli pravila 
Skupnosti o ugotavljanju skladnosti in 
označevanju skladnosti in/ali kakršen koli 
mednarodni sporazum, sklenjen med 
Skupnostjo in tretjimi državami glede 
dostopa na trg Skupnosti, Komisija ali 
države članice izdelke, ki jih zajema ta 
uredba in ki so dani na trg Skupnosti, 
redno preskušajo, da bi preverile, ali 
ustrezajo zahtevam iz te uredbe.

Obrazložitev

Potrošniki morajo zaupati v verodostojnost oznake Energy Star. Njeno verodostojnost in 
zanesljivost je treba zagotoviti z rednimi pregledi. Taki pregledi so v skladu s prostovoljno 
naravo sistema označevanja. Proizvajalci, ki so se prostovoljno prijavili za označevanje, 
morajo uporabljati oznako le, če proizvodi v celoti ustrezajo zahtevam sistema označevanja. 
Zadevna uvodna izjava 14, ki jo je uvodoma predlagala Komisija, jasno navaja potrebo po 
primernem izvrševanju ("potreben je učinkovit sistem izvrševanja...").

Predlog spremembe 7
Člen 5, odstavek 2

2. Odločitev o tem, da se vlagatelju dovoli 
sodelovanje v programu, sprejme 
Komisija, potem ko preveri, ali prosilec 
soglaša s tem, da bo upošteval smernice za 
uporabo skupnega znaka v Prilogi B k 
Sporazumu. Komisija na internetu objavlja 
posodobljeni seznam udeležencev 
programa .

2. Odločitev o tem, da se vlagatelju dovoli 
sodelovanje v programu, sprejme 
Komisija, potem ko preveri, ali prosilec 
soglaša s tem, da bo upošteval smernice za 
uporabo skupnega znaka v Prilogi B k 
Sporazumu. Komisija na internetu objavlja 
posodobljeni seznam udeležencev 
programa in o tem redno obvešča države 
članice.
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Obrazložitev

Obveščanje držav članic o udeležencih programa je enostaven in zelo poceni ukrep (na 
primer pošiljanje elektronskih sporočil s priloženim seznamom udeležencev), vendar je to 
najverjetneje ukrep, ki ima velik vpliv na ohranjanje obveščenosti in ozaveščenosti držav 
članic.

Predlog spremembe 8
Člen 6

Da bi spodbujali nakup energetsko 
učinkovite pisarniške opreme, Komisija in 
druge institucije Skupnosti kakor tudi drugi 
javni organi na nacionalni ravni brez 
poseganja v pravo Skupnosti in nacionalno 
pravo ter gospodarska merila pri določanju 
svojih zahtev za javno naročanje pisarniške 
opreme spodbujajo uporabo zahtev za 
energetsko učinkovitost izdelkov, ki niso 
manj zahtevne od skupnih specifikacij 
programa Energy Star.

Da bi spodbujali nakup energetsko 
učinkovite pisarniške opreme, Komisija in 
druge institucije Skupnosti kakor tudi drugi 
javni organi na nacionalni ravni brez 
poseganja v pravo Skupnosti in nacionalno 
pravo ter gospodarska merila pri določanju 
svojih zahtev za javno naročanje pisarniške 
opreme določajo zahteve za energetsko 
učinkovitost izdelkov, ki niso manj 
zahtevne od skupnih specifikacij programa 
Energy Star.

Obrazložitev

Javni sektor mora biti vzor za doseganje ciljev energetske učinkovitosti EU. Javna naročila so 
najboljši okvir za spodbujanje naprednih proizvodov, zlasti proizvodov z energetsko porabo, 
ne le s postavljanjem vzora za potrošnike, temveč tudi s povečevanjem tržnega povpraševanja 
po energetsko učinkovitih proizvodih. 

Predlog spremembe 9
Člen 6, odstavek 1 a (novo)

Komisija v sodelovanju z državami 
članicami in člani ECESB spodbuja 
uporabo skupnega znaka s primernimi 
ukrepi za ozaveščanje in informacijskimi 
kampanjami za proizvajalce, prodajalce 
na drobno, uvoznike in izvoznike ter 
splošno javnost.

Obrazložitev

Dejstvo, da je sistem označevanja prostovoljen še ne pomeni, da je njegovo spodbujanje 
izključna odgovornost proizvajalcev. Komisija in države članice so dolžne dosegati cilje 
energetske učinkovitosti, ki so si jih zastavile, zato pa je treba sprejeti več ukrepov. Denar, ki 
se pridobi s prihrankom energije, bo več kot nadomestil sredstva, ki so namenjena obveščanju 
potrošnikov. Navsezadnje je ozaveščanje lahko vključeno v druge ukrepe za spodbujanje 
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energetske učinkovitosti in treba, da evropski davkoplačevalci zanj veliko plačujejo. Poleg 
povečevanja povpraševanja po takih proizvodih je treba krepiti tudi ponudbo le-teh.

Predlog spremembe 10
Člen 8, odstavek 2 a (novo)

2a. Komisija vsako leto ECESB predloži 
poročilo, ki vsebuje tehnične podatke o 
prodoru proizvodov s skupnim znakom na 
trg in o razpoložljivi tehnologiji. Poročilo 
vsebuje tudi podatke o koristih, ki izhajajo 
iz programa Energy Star, zlasti o 
prihrankih energije in okoljskih koristih z 
vidika zmanjševanja emisij ogljikovega 
dioksida.

Obrazložitev

Uredba mora zagotoviti tudi namero Komisije o javnem razpisu za tržno raziskavo o 
pisarniški opremi, da bi podprla prihodnje izboljšanje zahtev za energetsko učinkovitost, kot 
je navedeno v obrazložitvenem memorandumu predloga. Ključna vloga EU v Sporazumu 
Energy Star je njena udeležba pri pregledu tehničnih zahtev. Zato je treba okrepiti vsak 
ukrep, ki spodbuja to vlogo.

Predlog spremembe 11
Člen 8, odstavek 3 a (novo)

3a.  ECESB se vse leto redno sestaja.

Obrazložitev

Delo in vlogo ECESB je treba okrepiti in nadgraditi, saj ECESB sodeluje pri pregledu 
tehničnih zahtev, kar je ključna funkcija Uredbe in Sporazuma med ZDA in ES.

Predlog spremembe 12
Člen 9

Vsaka država članica imenuje strokovnjake 
za nacionalno energetsko politiko, organe 
ali osebe (v nadaljnjem besedilu 
„nacionalni predstavniki“), odgovorne za 
opravljanje nalog, ki jih določa ta uredba. 
Če država članice imenuje več kakor enega 
nacionalnega predstavnika, določi 
pooblastila za vsakega posameznega 
predstavnika in zahteve za usklajevanje, ki 

Vsaka država članica imenuje strokovnjake 
za nacionalno energetsko politiko, organe 
ali osebe (v nadaljnjem besedilu 
„nacionalni predstavniki“), odgovorne za 
opravljanje nalog, ki jih določa ta uredba. 
Če država članice imenuje več kakor enega 
nacionalnega predstavnika, določi kdo od 
njih ima glavno odgovornost in določi 
pooblastila za vsakega posameznega 
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veljajo zanje. predstavnika in zahteve za usklajevanje, ki 
veljajo zanje.

Obrazložitev

Delo in vlogo ECESB je treba okrepiti in nadgraditi, saj igra ECESB pomembno vlogo pri 
pregledu tehničnih zahtev, kar je ključna funkcija Uredbe in Sporazuma med ZDA in ES. 
Vsaka država članica mora imenovati eno osebo, ki bo odgovorna za Uredbo; to državam 
članicam ne prepoveduje vključitve večjega števila ljudi v izvajanje Uredbe, ampak mora 
država članica zagotoviti notranje/nacionalno usklajevanje.

Predlog spremembe 13
Člen 10, odstavek 1, točka b a (novo)

(ba) predloge ukrepov za izobraževanje in 
spodbujanje ter druge potrebne ukrepe;

Obrazložitev

Spodbujanje proizvodov Energy Star je nujno. Komisija in države članice so dolžne dosegati 
cilje energetske učinkovitosti, ki so si jih zastavile, zato pa je treba sprejeti več ukrepov v tej 
smeri. Denar, ki se pridobi s prihrankom energije, bo več kot nadomestil sredstva, ki so 
namenjena obveščanju potrošnikov. Navsezadnje je ozaveščanje lahko vključeno v druge 
ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti in treba, da evropski davkoplačevalci zanj 
veliko plačujejo.

Predlog spremembe 14
Člen 11, odstavek 3 a (novo)

3a. Ko ECESB poda svoje mnenje 
Komisiji, upošteva rezultate izvedljivosti in 
tržnih študij ter razpoložljivo tehnologijo 
za zmanjševanje porabe energije.

Obrazložitev

Kot je že navedeno, je treba vlogo ECESB povečati, ne pa zmanjšati. Zato morajo imeti 
zastopniki, ki predstavljajo svoje mnenje o pregledu tehničnih zahtev, delovno znanje o 
najnovejših izidih študij. Pregled tehničnih zahtev je ključnega pomena za delovanje 
programa in edini način za dodajanje EU vrednosti ameriškemu programu.

Predlog spremembe 15
Člen 11, odstavek 4

4. Komisija bo zlasti upoštevala cilj 
določanja skupnih specifikacij, ki so na 

4. Komisija bo zlasti upoštevala cilj 
določanja skupnih specifikacij, ki so na 
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zahtevni ravni, kot določa člen I(4) 
sporazuma, s ciljem zmanjšati porabo 
energije ob upoštevanju razpoložljive 
tehnologije in s tem povezanih stroškov.

zahtevni ravni, kot določa člen I(4) 
sporazuma, s ciljem zmanjšati porabo 
energije, ki je analizirana v poročilu iz 
člena 8(2a) Uredbe, ob upoštevanju 
razpoložljive tehnologije in s tem 
povezanih stroškov.

Obrazložitev

Kot je že navedeno, je treba vlogo ECESB povečati, ne pa zmanjšati. Zato morajo imeti 
zastopniki, ki predstavljajo svoje mnenje o pregledu tehničnih zahtev, delovno znanje o 
najnovejših izidih študij. Pregled tehničnih zahtev je ključnega pomena za delovanje 
programa in edini način za dodajanje EU vrednosti ameriškemu programu.

Predlog spremembe 16
Člen 12 a (novo)

Člen 12a
Izvajanje

Države članice do ...* obvestijo Komisijo o 
ukrepih, sprejetih za uskladitev s to 
uredbo. 
__________________ 

*šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Komisija potrebuje podatke za boljše usklajevanje in pomoč pri izvajanju. Države članice 
morajo poskrbeti zlasti za imenovanje popolnoma primernega zastopnika. Ker gre za 
obnovitev obstoječega programa, ni potrebe po roku, ki je daljši od 6 mesecev.

Predlog spremembe 17
Člen 12 b (novo)

Člen 12b

Vrednotenje

Komisija eno leto pred potekom 
sporazuma pripravi in predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o spremljanju energetske učinkovitosti 
trga pisarniške opreme v Skupnosti in 
poda oceno učinkovitosti programa 
Energy Star. Poročilo vsebuje kvalitativne 
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in kvantitativne podatke.

Obrazložitev

Žal Komisija nima statističnih ali kakršnih koli drugih podatkov, ki izhajajo iz izvajanja 
Uredbe (na primer prihranki energije, število prodanih proizvodov, itd.) ter ustreznih 
primerljivih podatkov iz ZDA ali drugih držav sveta. Pravočasna vložitev poročila o oceni bo 
zakonodajalcem in oblikovalcem politike omogočila sprejemanje pravih odločitev glede 
prihodnjega izvajanja.
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OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Namen predlagane uredbe je izvajanje novega Sporazuma med vlado Združenih držav 
Amerike in Evropsko skupnostjo, ki je bil podpisan 20. decembra 2006, o usklajevanju 
programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme1, ki preoblikuje 
Uredbo 2422/2001/ES. Prvotni sporazum med ES in ZDA o Energy Star je bil podpisan leta 
20022 in je potekel junija 2006. EU se je odločila sporazum obnoviti, da bi še naprej lahko 
uporabljala programa Energy star v Skupnosti za drugo obdobje petih let.

2. Zakaj mora EU spodbujati energetsko učinkovito pisarniško opremo?

• Energetska učinkovitost predstavlja velik del prihrankov energije in je zato ustrezno 
obravnavana kot eden glavnih stebrov trajnostne energetske politike za Evropo. V obdobju 
naraščajočega povpraševanja po energiji in naraščajočih cen energije, bo trdna politika za 
energetsko učinkovitost pripomogla k 1) zmanjšanju uvoza energije in s tem k povečani 
varnosti oskrbe z energijo, 2) znižanju stroškov energije in s tem k okrepljeni konkurenčnosti 
evropskega gospodarstva, 3) zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in s tem k povečanim 
okoljskim koristim.

• Pisarniška oprema predstavlja vedno večji delež energetske porabe v Skupnosti.

• Nacionalna prizadevanja za izboljšanje energetske učinkovitosti niso dovolj. 

• Potrebna so skupna svetovna prizadevanja za spodbujanje energetske učinkovitosti, ki 
dopolnjujejo politiko EU za energetsko učinkovitost. 

3. Novi sporazum Energy star med EU in ZDA
Ta novi sporazum zahteva, da morajo biti zahteve za energetsko učinkovitost (tehnične 
specifikacije) – proizvod mora dosegati zahteve, če se zanj želi pridobiti oznako Energy Star –
stroge in redno pregledovane. To so pomembne izboljšave v primerjavi s prejšnjim 
sporazumom. Prvič, oznaka lahko predstavlja le zgornjih 25 % modelov, za katere so podatki 
na voljo v času, ko so zahteve pripravljene. Drugič, zajeti sta tako poraba energije v stanju 
pripravljenosti kot tudi v fazi delovanja. Na primer nove specifikacije za opremo za slikovno 
obdelavo (kopirni stroji, tiskalniki, optični čitalci in telefaksi) bodo po ocenah v naslednjih 
treh letih v EU-25 prihranile 17 TWh.

Tehnične specifikacije, ki so jih skupaj razvile ZDA in ES preko svojih upravljavskih 
subjektov (t.j. Agencija za varstvo okolja ZDA (USEPA) in Komisija) in v sodelovanju z 
interesnimi skupinami, samodejno veljajo za vse dvostranske sporazume med ZDA in tretjimi 
državami. Stroge zahteve so spodbuda proizvajalcem, da izboljšajo zagotavljanje prihranka 
energije njihovih proizvodov, in si tako zagotovijo oznako. Proizvodi, ki si zagotovijo 
oznako, so registrirani v bazi podatkov.

4. Zakaj spodbujati ameriški sistem?
Na prvi pogled se morda zdi nenavadno, da se mora EU sklicevati na program, ki ga je 

  
1 UL L 381, 28.12.2006, str. 26.
2 UL L 172, 26.06.2001, str. 3.
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prvotno oblikoval in je v lasti ameriškega subjekta (t.j USEPA). Vendar poročevalec meni, da 
sistem Energy Star lahko EU zagotovi resnične prednosti z vidika uresničevanja cilja povečati 
energetsko učinkovitost.
Sporazum o Energy Star zagotavlja EU možnost, da igra odločilno vlogo v mednarodno 
znanem programu opredeljevanja primerjav energetske učinkovitosti. Prostovoljna narava 
sistema ustreza potrebi po prožnosti, saj se proizvajalci prilagajajo tehnološkemu razvoju ne 
da bi se ravnali po še eni novi oznaki, ki je bila na novo oblikovana. Na področju 
energetskega označevanja obstaja že večje število zakonov EU, na primer "lestvica od A do 
G" energetskega označevanja gospodinjskih aparatov, sistem okoljsko primerne zasnove in 
sistem za podeljevanje znaka za okolje. Izvajanje tega programa izključno za pisarniško 
opremo je sprejemljiv način usmerjanja trga k energetsko učinkovitim proizvodom z 
dopolnjevanjem obstoječe zakonodaje ES, ne pa s povečanjem števila obstoječih oznak in 
povečevanjem upravnih stroškov.
Ta pristop ima tudi pozitiven vpliv na trgovino. Program Energy Star se uporablja po celem 
svetu, proizvajalci pa so ga na široko sprejeli. Ključni mednarodni tržni akterji (ZDA, EU, 
Japonska in drugi) ga že izvajajo, lahko pa seveda služi tudi kot platforma za mednarodno 
usklajevanje zahtev energetske učinkovitosti, ki vodijo do nižjih stroškov izvajanja in večji 
ozaveščenosti potrošnikov o energetski učinkovitosti. Čeprav je znak Energy Star 
prepoznaven na večjem številu ameriških proizvodov, ki se uporabljajo v Evropi, poročevalec 
trdno verjame, da se industriji EU ni treba bati mednarodne konkurence vse dokler bo 
izpolnjevala visoke tehnične standarde.

5. Spodbujanje proizvodov Energy Star
Na podlagi razumevanja, da ima lahko EU koristi od sistema Energy Star, je dolžnost 
poročevalca, da predlaga spremembe, ki bodo čim učinkoviteje spodbujale pisarniško opremo 
Energy Star. Ta spodbuda je usmerjena v potrošnika in v evropske proizvajalce. Osnovna 
sredstva za doseganje ciljnih skupin so ozaveščanje in javna naročila.

a. Ukrepi za Obveščanje in ozaveščanje
Spodbujanje potrošnikov zahteva sprejetje ukrepov za povečevanje obveščenosti in 
ozaveščanja, ki so usmerjeni v zasebni in javni sektor. Taki ukrepi morajo meriti na 
povečevanje prepoznavnosti oznake Energy Star. Potrošnike je treba seznaniti z možnimi 
prihranki energije in okoljskimi koristmi, ki jih omogoči nakup proizvoda pisarniške opreme 
Energy Star.

Prostovoljna narava programa Energy Star za proizvajalce ne sme preprečiti dolžnosti 
spodbujanja programa. Večje povpraševanje potrošnikov po takih proizvodih bo povečalo 
ponudbo proizvajalcev. Medtem ko prostovoljna registracija v bazo podatkov Energy Star 
proizvajalcem omogoča vidnost v (javnih) razpisih, poročevalec meni, da to samo po sebi ni 
dovolj dobra spodbuda. Potrebni so dopolnilni ukrepi za spodbujanje programa pri 
proizvajalcih, ponudnikih, zastopnikih in zlasti splošni javnosti. Navsezadnje je ozaveščanje 
lahko vključeno v druge ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti in treba, da evropski 
davkoplačevalci zanj veliko plačujejo. Denar, ki se pridobi s prihrankom energije, bo več kot 
nadomestil sredstva, ki so namenjena obveščanju potrošnikov.
b. Javna naročila
Prosta igra samega trga ne bo zadostovala za hitro doseganje oblikovanih ciljev energetske 
učinkovitosti. Zato mora Evropski parlament javnemu sektorju poslati jasno sporočilo, da ga 
spodbudi k nakupu energetsko učinkovite pisarniške opreme, zato pa poročevalec močno 
podpira obvezno določbo o javnih naročilih, ker
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• bo v primeru, da bodo morali javni organi naročati opremo, ki je vsaj tako energetsko 
učinkovita kot to določajo tehnične specifikacije Energy Star, kot izhaja iz ameriških 
izkušenj (kjer morajo zvezne agencije kupovati proizvode, ki ustrezajo zahtevam Energy 
Star) in je široko priznano, ne le s strani Komisije1, to še nadalje prisililo trg k proizvodnji
učinkovitejše opreme; to se bo zgodilo, ker proizvajalci želijo doseči velik tržni delež, ki 
ga predstavljajo javna naročila; 

• javna naročila povečujejo povpraševanje po proizvodih s strogimi tehničnimi 
specifikacijami, lahko pričakujemo, da bodo specifikacije hitro postajale še zahtevnejše in 
bodo tako vodile k hitremu povečanju prihrankov energije; 

• povečano povpraševanje lahko zniža dejanske tržne stroške energetsko učinkovite 
pisarniške opreme;

• mora biti javni sektor zgled za doseganje ciljev energetske učinkovitosti EU. 

6. Vloga odbora ES za Energy Star (ECESB)
EU je edina partnerica ZDA, ki sodeluje pri pregledovanju tehničnih zahtev, kar je ključna 
funkcija programa Energy Star in odločilen dejavnik pri določanju energetskih dobičkov. Zato 
EU želi, da ECESB postane močan posvetovalni instrument, ki pomaga Komisiji pri 
oblikovanju in pregledovanju tehničnih specifikacij, saj je ta proces bistvo prihrankov 
energije pisarniške opreme. 
Poročevalec se strinja s Komisijo, da je treba denar evropskih davkoplačevalcev usmerjati 
predvsem v proizvodne izdatke in se tako izogibati obremenjujočim birokratskim ukrepom. 
Vendar ima ECESB pomembno vlogo, zato ga ne smemo poslabšati, temveč izboljšati.

7. Zagotavljanje verodostojnosti oznake – zahteve glede poročanja
Verodostojnost proizvodov z znakom Energy Star je temelj za uspešnost programa. Ker se 
proizvajalci registrirajo v podatkovno bazo Energy Star tako, da se sami certificirajo, je treba 
pripraviti nekatera sredstva za ocenjevanje in nadzor, da se ohrani pravilno delovanje 
celotnega mehanizma. Pojavlja se vprašanje ali se lahko zanesemo na ad hoc ocene za 
pisarniško opremo, ki jih pripravljajo države članice, potrošniške organizacije, specializirane 
revije itd., ter ali mora Komisija sprejeti neposrednejše ukrepe, da lahko neprestano interesne 
skupine obvešča o novostih. Redni nadzor bo zagotovil verodostojnost oznake ne da bi 
nasprotoval njeni prostovoljni naravi. Oznako je treba uporabljati le, če proizvodi popolnoma 
ustrezajo zahtevam sistema označevanja.
Predlagana uredba močno zmanjšuje ali celo izničuje tisto, kar Komisija opredeljuje kot 
čezmerno upravno breme. Vendar bodo vse izboljšave pridobivanja podatkov in ocenjevanje
programa Energy Star nedvomno pripomogle k boljšemu spodbujanju energetsko učinkovite 
pisarniške opreme. Za oceno stroškov in koristi, ki izhajajo iz pravilnega izvajanja programa, 
so potrebni ustrezni tehnični in kvantitativni podatki. Tej podatki morajo biti javno in 
enostavno dostopni ter redno posodabljani, da se poveča prepoznavnost programa in 
mobilizira interesne skupine, zlasti industrijo, naročnike in potrošnike.

Poleg podatkov, ki so namenjeni obveščanju interesnih skupin civilne družbe, moramo 
preučiti potrebo po aktivnem informiranju institucij EU in držav članic. Komisija želi izločiti 
vse obstoječe formalne zahteve o poročanju zaradi svojih omejenih virov. Sicer pa Komisija 
žal nima nikakršnih kvantitativnih podatkov o izvajanju Uredbe (na primer prihranki energije, 
število prodanih proizvodov, itd.), medtem ko so taki podatki na voljo v ZDA in drugih 

  
1 glej Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju programa Energy Star v Evropski 
skupnosti v obdobju 2001–2005 (KOM(2006)0140 končno, 27.3.2006), str. 5 in 8.
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državah sveta. Obveščanje o teh podatkih bo omogočilo zakonodajalcem in oblikovalcem 
politike prave odločitve glede prihodnjega izvajanja in boljšega usklajevanja nacionalnih 
prizadevanj. Namen ustreznih predlogov sprememb, ki jih predlaga poročevalec, je 
spodbujanje Komisije in držav članic, da vzamejo svojo dolžnost doseganja ciljev energetske 
učinkovitosti, ki so si jih same zastavile, resno.
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