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Pozměňovací návrh 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ustanovení čl. 4 odst. 4 by se mělo 
zrušit, aby se zohlednil článek VI nové 
dohody, který stanoví dva samostatné 
režimy certifikace výrobků (autocertifikaci 
u výrobků uváděných na trh Unie a 
certifikaci třetími stranami u výrobků 
uváděných na trh Spojených států).

(4) Ustanovení čl. 4 odst. 4 by se mělo 
zrušit, aby se zohlednil článek VI nové 
dohody, který stanoví dva samostatné 
režimy certifikace výrobků (autocertifikaci 
u výrobků uváděných na trh Unie a 
certifikaci třetími stranami u výrobků 
uváděných na trh Spojených států). 
Z dlouhodobého hlediska by Unie měla 
usilovat o harmonizaci režimů certifikace 
výrobků ve Spojených státech a v Unii, 
aby u obou stran fungoval režim 
certifikace třetími stranami.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se EU z dlouhodobého hlediska nezaváže k certifikaci třetími stranami, existuje 
nebezpečí, že se evropským výrobcům sníží jejich podíl na trhu v USA, neboť pro spotřebitele 
bude atraktivnější investovat do kancelářských přístrojů, které byly certifikovány třetí stranou 
(záruka vysoké kvality). Věta nedokončena.

Pozměňovací návrh 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Pokud se EU z dlouhodobého 
hlediska nezaváže k certifikaci třetími 
stranami, existuje nebezpečí, že se 
evropským výrobcům sníží jejich podíl na 
trhu ve Spojených státech, neboť pro 
spotřebitele bude atraktivnější investovat 
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do kancelářských přístrojů, které byly 
certifikovány třetí stranou (záruka vysoké 
kvality). Zavázání se k certifikaci třetími 
stranami proto bude mít pozitivní dopad 
na evropské výrobce z dlouhodobého 
hlediska.

Or. en

Odůvodnění

Jednotný systém pomůže spotřebiteli, neboť se trh zjednoduší a bude transparentnější. 
Dohoda o programu Energy Star může být chápána jako rozšíření již existujících systémů 
označování v EU a jako spotřebitelé potřebujeme znát pozadí klasifikace. Problém tohoto 
štítku je ve srovnání s jinými systémy EU ten, že nepodává informace o konkrétní elektrické 
spotřebě daného kancelářského přístroje. Závěrem můžeme říci, že různé systémy označování 
štítky, srovnáme-li je s jediným systémem označování, znamenají pro výrobce kancelářských 
přístrojů vyšší náklady (z důvodu komplexnějších právních předpisů), což nakonec vede ke 
zbytečně vyšší ceně přístroje pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 4
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 106/2008
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program Energy Star je koordinován 
podle potřeby s jinými opatřeními 
Evropské unie na označování nebo 
ověřování kvality a rovněž s takovými 
systémy, jako je zejména systém Evropské 
unie na udělování ekoznačky zavedený 
nařízením (ES) č. 66/2010, uvádění 
spotřeby energie a jiných zdrojů na 
energetických štítcích výrobků spojených 
se spotřebou energie a v normalizovaných 
informacích o těchto výrobcích zavedené 
směrnicí 2010/30/ES a s opatřeními 
provádějícími směrnici 2009/125/ES. Tato 
koordinace zahrnuje výměnu důkazů a 
případně stanovení společných úrovní 

1. Program Energy Star přispěje ke splnění 
cílů členských států a Evropské unie v 
oblasti energetické účinnosti v souladu s 
články 1 a 3 směrnice .../2012/EU 
Evropského parlamentu a Rady ze dne ... 
[o energetické účinnosti a o zrušení 
směrnice 2004/8/ES a 2006/32/ES ]1. Je 
koordinován podle potřeby s jinými 
opatřeními Evropské unie na označování 
nebo ověřování kvality a rovněž s 
takovými systémy, jako je zejména systém 
Evropské unie na udělování ekoznačky 
zavedený nařízením (ES) č. 66/2010, 
uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů 
na energetických štítcích výrobků
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specifikací a požadavků napříč různými 
režimy.

spojených se spotřebou energie a v 
normalizovaných informacích o těchto 
výrobcích zavedené směrnicí 2010/30/ES a 
s opatřeními provádějícími směrnici 
2009/125/ES. Tato koordinace zahrnuje 
výměnu důkazů a případně stanovení 
společných úrovní specifikací a požadavků 
napříč různými režimy.

__________________
1 Úř. věst. ...

Or. en

Odůvodnění

Je evidentní, že by program Energy Star měl přispívat k plnění cílů stanovených ve směrnici 
EU o energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 5
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 106/2008
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po dobu trvání dohody ústřední orgány 
státní správy ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby určí, aniž by tím byly dotčeny 
právní předpisy Unie, vnitrostátní právní 
předpisy a hospodářská kritéria, 
požadavky na energetickou účinnost, které 
nejsou méně náročné než společné 
specifikace programu Energy Star pro 
veřejné zakázky na dodávky, které splňují 
limity stanovené v článku 7 uvedené 
směrnice. Tento článek se použije, aniž 
jsou dotčena ustanovení článku 5 a přílohy 
III písm. f) směrnice Evropského 

1. Po dobu trvání dohody veřejní 
zadavatelé, jak jsou definováni v čl. 1 
odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, určí, aniž by tím byly dotčeny 
právní předpisy Unie a vnitrostátní právní 
předpisy, požadavky na energetickou 
účinnost, které nejsou méně náročné než 
společné specifikace programu Energy Star 
pro veřejné zakázky na dodávky, které 
splňují limity stanovené v článku 7 
uvedené směrnice. Tento článek se použije, 
aniž jsou dotčena ustanovení článku 5 a 
přílohy III písm. f) směrnice [Evropského 
parlamentu a Rady] …./2012/EU
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parlamentu a Rady […./../EU] o 
energetické účinnosti a o zrušení směrnic 
2004/8/ES a 2006/32/ES.

[o energetické účinnosti a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES].

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o veřejných zakázkách by mělo platit pro všechny veřejné orgány, jak je definuje 
směrnice 2004/18/ES o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 6
Satu Hassi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 106/2008
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po dobu trvání dohody ústřední orgány 
státní správy ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby určí, aniž by tím byly dotčeny 
právní předpisy Unie, vnitrostátní právní 
předpisy a hospodářská kritéria, požadavky 
na energetickou účinnost, které nejsou 
méně náročné než společné specifikace 
programu Energy Star pro veřejné 
zakázky na dodávky, které splňují limity 
stanovené v článku 7 uvedené směrnice. 
Tento článek se použije, aniž jsou dotčena 
ustanovení článku 5 a přílohy III písm. f) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
[…./../EU] o energetické účinnosti a o 
zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

1. Po dobu trvání dohody veřejní 
zadavatelé, jak jsou definováni v čl. 1 
odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby, zakoupí, aniž by tím byly dotčeny 
právní předpisy Unie, vnitrostátní právní 
předpisy a hospodářská kritéria, pouze ty 
kancelářské přístroje, jejichž požadavky 
na energetickou účinnost nejsou méně 
náročné než společné specifikace. Tento 
článek se použije, aniž jsou dotčena 
ustanovení článku 5 a přílohy III písm. f) 
směrnice [Evropského parlamentu a Rady]
…./2012/EU [o energetické účinnosti a o 
zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES].

Or. en
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Odůvodnění

Není oprávněné omezovat povinnost nakupovat energeticky účinné kancelářské přístroje 
pouze na ústřední vlády a na dodávky, které mají hodnotu stejnou nebo vyšší, než je limit 
stanovený směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Veřejný sektor by mohl změnit pravidla 
hry, pokud se zaměří na energeticky účinnější přístroje, a tohoto potenciálu je třeba plně 
využít.

Pozměňovací návrh 7
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 106/2008
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po dobu trvání dohody ústřední orgány 
státní správy ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby určí, aniž by tím byly dotčeny 
právní předpisy Unie, vnitrostátní právní 
předpisy a hospodářská kritéria, požadavky 
na energetickou účinnost, které nejsou 
méně náročné než společné specifikace 
programu Energy Star pro veřejné zakázky 
na dodávky, které splňují limity stanovené 
v článku 7 uvedené směrnice. Tento článek 
se použije, aniž jsou dotčena ustanovení 
článku 5 a přílohy III písm. f) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady […./../EU]
o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 
2004/8/ES a 2006/32/ES.

1. Po dobu trvání dohody ústřední orgány 
státní správy ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby určí, aniž by tím byly dotčeny 
právní předpisy Unie, vnitrostátní právní 
předpisy a hospodářská kritéria, požadavky 
na energetickou účinnost, které nejsou 
méně náročné než společné specifikace 
programu Energy Star pro veřejné zakázky 
na dodávky, které splňují limity stanovené 
v článku 7 uvedené směrnice. Členské 
státy by měly vybízet veřejné zadavatele na 
regionální a místní úrovni, aby tyto 
požadavky používaly. Tento článek se 
použije, aniž jsou dotčena ustanovení 
článku 5 a přílohy III písm. f) směrnice 
[Evropského parlamentu a Rady]
…./2012/EU [o energetické účinnosti a o 
zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES].

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 106/2008
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při poskytování svých stanovisek 
Komisi vezmou členové EUESB v úvahu 
výsledky studie proveditelnosti a 
marketingové studie a dostupnost 
technologie na snížení spotřeby energie.

4. Při poskytování svých stanovisek 
Komisi vezmou členové EUESB v úvahu 
výsledky studie proveditelnosti a 
marketingové studie a nejlepší dostupnou 
technologii na snížení spotřeby energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 106/2008
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise zejména vezme v úvahu, že 
cílem je stanovit vysokou úroveň 
společných specifikací podle čl. I odst. 3 
dohody za účelem snížení spotřeby energie 
a přihlédne k dostupné technologii a 
nákladům s ní spojeným. EUESB před tím, 
než poskytne svá stanoviska k novým 
společným specifikacím, vezme zejména v 
úvahu nejnovější výsledky studií 
o ekodesignu.

5. Komise zejména vezme v úvahu, že 
cílem je stanovit vysokou úroveň 
společných specifikací podle čl. I odst. 3 
dohody za účelem snížení spotřeby energie 
a přihlédne k dostupné technologii a k 
nákladům spojeným s životním cyklem. 
EUESB před tím, než poskytne svá 
stanoviska k novým společným 
specifikacím, vezme zejména v úvahu 
nejnovější výsledky studií o ekodesignu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Silvia-Adriana Ţicău



AM\909174CS.doc 9/9 PE492.926v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 106/2008
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Než strany dohody zahájí rozhovory o 
prodloužení dohody podle čl. XIV odst. 2 
dohody, vyhodnotí Komise efektivitu 
programu Energy Star ve zlepšování 
energetické účinnosti kancelářských 
přístrojů a v poskytování tržních příležitostí 
výrobcům a posoudí alternativní koncepční 
možnosti jako třeba možnosti, jež skýtají 
právní předpisy Unie, zejména směrnice 
2009/125/ES a 2010/30/ES. Výsledky 
tohoto hodnocení a posouzení budou 
oznámeny Evropskému parlamentu a Radě 
alespoň dva roky před vypršením dohody.

Než strany dohody zahájí rozhovory o 
prodloužení dohody podle čl. XIV odst. 2 
dohody, vyhodnotí Komise efektivitu 
programu Energy Star ve zlepšování 
energetické účinnosti kancelářských 
přístrojů, při vytváření nových pracovních 
míst a při poskytování tržních příležitostí 
výrobcům a posoudí alternativní koncepční 
možnosti jako třeba možnosti, jež skýtají 
právní předpisy Unie, zejména směrnice 
2009/125/ES a 2010/30/ES. Výsledky 
tohoto hodnocení a posouzení budou 
oznámeny Evropskému parlamentu a Radě 
alespoň dva roky před vypršením dohody.

Or. ro


