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Изменение 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Параграф 4 от член 4 следва да 
отпадне в съответствие с член VI от 
новото Споразумение, в който се 
предвижда да има две отделни схеми за 
удостоверяване на продуктите 
(съответно за собствено удостоверяване
на продуктите, намиращи се в пазарно 
разпространение в ЕС и удостоверяване 
от трета страна на продуктите, 
намиращи се в пазарно разпространение 
в САЩ).

(4) Параграф 4 от член 4 следва да 
отпадне в съответствие с член VI от 
новото Споразумение, в който се 
предвижда да има две отделни схеми за 
удостоверяване на продуктите 
(съответно за собствено удостоверяване 
на продуктите, намиращи се в пазарно 
разпространение в ЕС и удостоверяване 
от трета страна на продуктите, 
намиращи се в пазарно разпространение 
в САЩ). В дългосрочен план Съюзът 
следва да работи за хармонизиране на 
схемите за удостоверяване в САЩ и в 
ЕС, така че и двете страни да имат 
удостоверяване от трета страна. 

Or. en

Обосновка

Ако ЕС не се присъедини към удостоверяването от трета страна в дългосрочен план, 
съществува риск европейските производители да намалят пазарния си дял в САЩ, 
тъй като за потребителите ще е по-привлекателно да инвестират в удостоверено от 
трета страна офис оборудване (сигурност по отношение на висок стандарт). Така в 
дългосрочен план ще има положителен ефект за европейските производители.

Изменение 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Ако ЕС не се присъедини към 
удостоверяването от трета страна в 
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дългосрочен план, съществува риск 
европейските производители да 
намалят пазарния си дял в САЩ, тъй 
като за потребителите ще е по-
привлекателно да инвестират в 
удостоверено от трета страна офис 
оборудване (сигурност по отношение 
на висок стандарт). Следователно 
присъединяването към 
удостоверяване от трета страна в 
дългосрочен план ще има 
положителен ефект за европейските 
производители.

Or. en

Обосновка

A single system will help the consumer by making the market less complicated and more 
transparent. The energy star agreement can be seen as an extension to the already existing 
labelling schemes of the EU and as a consumer you need to know the background for the 
classification. The problem with this label - compared to other EU schemes is - that it does 
not provide insight into the specific electricity consumption of the office equipment. In 
conclusion, different label schemes compared to a single label scheme put higher costs on the 
producers of office equipment (due to increased complexity with regulation), which in the end 
will give the consumers an unnecessary higher price for their equipment.

Изменение 4
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 106/2008
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата "Energy Star" следва да се 
координира, както е уместно, с други 
разпоредби на ЕС относно 
етикетирането или удостоверяването на 
качеството, както и със схеми, като 
например Схемата на Европейския съюз 
за присъждане на знака за 
екомаркировка, въведена с 

1. Програмата "Energy Star" допринася 
за изпълнението на целите на 
държавите членки и на Съюза за 
енергийна ефективност, посочени в 
членове 1 и 3 от Директива 
..../2012/EС на Европейския парламент 
и на Съвета от ...  [относно 
енергийната ефективност и за 
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Регламент (ЕО) № 66/2010, а също и с 
въведеното с Директива 2010/30/ЕО 
посочване върху етикети и в стандартна 
информация за продуктите на 
консумацията на енергия и други 
ресурси, характерна за някои свързани с 
енергопотреблението продукти, и също 
така — с мерките за прилагане на 
Директива 2009/125/ЕО. Това 
координиране следва да включва обмен 
на доказателствени данни и, в случаите 
при които това е уместно, формулиране 
на общи за различните схеми 
спецификационни стойности и 
изисквания.

отмяна на Директива 2004/8/EО и на 
Директива 2006/32/ЕО]1. Тя се
координира, както е уместно, с други 
разпоредби на ЕС относно 
етикетирането или удостоверяването на 
качеството, както и със схеми, като 
например Схемата на Европейския съюз 
за присъждане на знака за 
екомаркировка, въведена с 
Регламент (ЕО) № 66/2010, а също и с 
въведеното с Директива 2010/30/ЕО 
посочване върху етикети и в стандартна 
информация за продуктите на 
консумацията на енергия и други 
ресурси, характерна за някои свързани с 
енергопотреблението продукти, и също 
така — с мерките за прилагане на 
Директива 2009/125/ЕО. Това 
координиране следва да включва обмен 
на доказателствени данни и, в случаите 
при които това е уместно, формулиране 
на общи за различните схеми 
спецификационни стойности и 
изисквания.

__________________

1 ОВ L

Or. en

Обосновка

От само себе си е ясно, че "Energy Star" следва да допринася за постигане на целите, 
поставени в Директивата на ЕС относно енергийната ефективност.

Изменение 5
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 106/2008
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За периода на действие на 1. За периода на действие на 
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Споразумението и без да се засягат 
правото на ЕС, националното право и 
икономическите критерии, 
централните правителствени органи
по смисъла на Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки, следва да определят 
изисквания за енергийна ефективност, 
които да са поне толкова високи като 
съответните изисквания в Общите 
спецификации за договорите за 
обществени поръчки на стойност, равна 
или по-голяма от праговите стойности, 
посочени в член 7 от цитираната 
Директива. Посоченото в настоящия 
член не засяга разпоредбите, 
формулирани в член 5 и в 
Приложение III, точка е) от 
Директива […./../EU] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
енергийната ефективност и за отмяна на 
Директива 2004/8/EC и на 
Директива 2006/32/ЕО.

Споразумението и без да се засягат 
правото на ЕС и националното право, 
възлагащите органи съгласно 
определението в член 1, параграф 9 от
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки, следва да определят 
изисквания за енергийна ефективност, 
които да са поне толкова високи като 
съответните изисквания в Общите 
спецификации за договорите за 
обществени поръчки на стойност, равна 
или по-голяма от праговите стойности, 
посочени в член 7 от цитираната 
Директива. Посоченото в настоящия 
член не засяга разпоредбите, 
формулирани в член 5 и в 
Приложение III, точка е) от 
Директива […./2012./EС] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно енергийната ефективност и за 
отмяна на Директива 2004/8/EC и на 
Директива 2006/32/ЕО.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата относно обществените поръчки следва да се прилага за всички публични 
органи, както е определено в Директива 2004/18/ЕО относно обществените поръчки.

Изменение 6
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 106/2008
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За периода на действие на 1. За периода на действие на 
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Споразумението и без да се засягат 
правото на ЕС, националното право и 
икономическите критерии,
централните правителствени органи
по смисъла на Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки, следва да определят
изисквания за енергийна ефективност, 
които да са поне толкова високи като 
съответните изисквания в Общите 
спецификации за договорите за 
обществени поръчки на стойност, 
равна или по-голяма от праговите 
стойности, посочени в член 7 от 
цитираната Директива. Посоченото в 
настоящия член не засяга разпоредбите, 
формулирани в член 5 и в 
Приложение III, точка е) от 
Директива […./../EU] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
енергийната ефективност и за отмяна на 
Директива 2004/8/EC и на 
Директива 2006/32/ЕО.

Споразумението и без да се засягат 
правото на ЕС, националното право и 
икономическите критерии,
възлагащите органи съгласно 
определението в член 1, параграф 9 от
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки, следва да закупуват 
само продукти за офис оборудване с
изисквания за енергийна ефективност, 
които да са поне толкова високи като 
съответните изисквания в Общите 
спецификации за договорите
Посоченото в настоящия член не засяга 
разпоредбите, формулирани в член 5 и в 
Приложение III, точка е) от 
Директива […./2012./EС] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно енергийната ефективност и за
отмяна на Директива 2004/8/EC и на 
Директива 2006/32/ЕО.

Or. en

Обосновка

Не е оправдано да се ограничава задължението за закупуване на енергийно-ефективно 
офис оборудване единствено за централните правителства и само за договори за 
доставки на стойност по-голяма или равна на ограничението в Директивата относно 
обществените поръчки. Общественият сектор би могъл да промени ситуацията в 
тази сфера, като преминава към по-ефективни в енергийно отношение уреди, и този 
потенциал следва да се използва изцяло.

Изменение 7
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 106/2008
Член 6 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За периода на действие на 
Споразумението и без да се засягат 
правото на ЕС, националното право и 
икономическите критерии, централните 
правителствени органи по смисъла на 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки, следва да определят 
изисквания за енергийна ефективност, 
които да са поне толкова високи като 
съответните изисквания в Общите 
спецификации за договорите за 
обществени поръчки на стойност, равна 
или по-голяма от праговите стойности, 
посочени в член 7 от цитираната 
Директива. Посоченото в настоящия 
член не засяга разпоредбите, 
формулирани в член 5 и в 
Приложение III, точка е) от 
Директива […./../EU] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
енергийната ефективност и за отмяна на 
Директива 2004/8/EC и на 
Директива 2006/32/ЕО.

1. За периода на действие на 
Споразумението и без да се засягат 
правото на ЕС, националното право и 
икономическите критерии, централните 
правителствени органи по смисъла на 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки, следва да определят 
изисквания за енергийна ефективност, 
които да са поне толкова високи като 
съответните изисквания в Общите 
спецификации за договорите за 
обществени поръчки на стойност, равна 
или по-голяма от праговите стойности, 
посочени в член 7 от цитираната 
Директива. Възлагащите органи на 
регионално и местно равнище се 
насърчават от държавите членки да 
използват тези изисквания.
Посоченото в настоящия член не засяга 
разпоредбите, формулирани в член 5 и в 
Приложение III, точка е) от 
Директива […./2012./EС] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно енергийната ефективност и за 
отмяна на Директива 2004/8/EC и на 
Директива 2006/32/ЕО.

Or. en

Изменение 8
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 106/2008
Член 11 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При представянето на своите 
становища пред Комисията, членовете 
на EUESB следва да вземат предвид 
резултатите от технико-икономически и 
пазарни проучвания, както и наличието
на технология за намаляване на 
консумацията на енергия.

4. При представянето на своите 
становища пред Комисията, членовете 
на EUESB следва да вземат предвид 
резултатите от технико-икономически и 
пазарни проучвания, както и най-
добрата налична технология за 
намаляване на консумацията на енергия.

Or. en

Изменение 9
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 106/2008
Член 11 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията следва особено да се 
съобразява с целта за постигане на 
амбициозно равнище при формулиране 
на Общите спецификации, както е 
посочено в член I, параграф 3 от 
Споразумението, с оглед намаляване на 
консумацията на енергия и да обръща 
необходимото внимание на наличната 
технология и съответните разходи. По-
специално, преди EUESB да представи 
на Комисията своите становища за 
каквито и да са нови Общи 
спецификации, той следва да вземе 
предвид най-новите резултати от 
проучванията за екологосъобразно 
проектиране.

5. Комисията следва особено да се 
съобразява с целта за постигане на 
амбициозно равнище при формулиране 
на Общите спецификации, както е 
посочено в член I, параграф 3 от 
Споразумението, с оглед намаляване на 
консумацията на енергия и да обръща 
необходимото внимание на наличната 
технология и съответните разходи, 
свързани с жизнения цикъл. По-
специално, преди EUESB да представи 
на Комисията своите становища за 
каквито и да са нови Общи 
спецификации, той следва да вземе 
предвид най-новите резултати от 
проучванията за екологосъобразно 
проектиране.

Or. en
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Изменение 10
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 106/2008
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди Страните по Споразумението да 
започнат обсъждане на неговото 
подновяване в съответствие с член XIV, 
параграф 2 от него, Комисията следва да 
оцени ефикасността на програмата 
„Energy Star“ за подобряване на 
енергийната ефективност на офис 
оборудването и за създаване на пазарни 
възможности за производителите, както 
и да разгледа алтернативни варианти за 
съответна политика, като например 
вариантите, застъпени в 
законодателството на ЕС, по-специално 
в Директива 2009/125/ЕО и 
Директива 2010/30/ЕО. Резултатите от 
тази оценка и разглеждане следва да 
бъдат докладвани на Европейския 
парламент и на Съвета поне две години 
преди изтичане на Споразумението.

Преди Страните по Споразумението да 
започнат обсъждане на неговото 
подновяване в съответствие с член XIV, 
параграф 2 от него, Комисията следва да 
оцени ефикасността на програмата 
„Energy Star“ за подобряване на 
енергийната ефективност на офис 
оборудването, за създаване на работни 
места и за създаване на пазарни 
възможности за производителите, както 
и да разгледа алтернативни варианти за 
съответна политика, като например 
вариантите, застъпени в 
законодателството на ЕС, по-специално 
в Директива 2009/125/ЕО и 
Директива 2010/30/ЕО. Резултатите от 
тази оценка и разглеждане следва да 
бъдат докладвани на Европейския 
парламент и на Съвета поне две години 
преди изтичане на Споразумението.
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