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Ændringsforslag 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Artikel 4, stk. 4, bør udgå af hensyn til 
den nye aftales artikel VI, hvori to 
særskilte produktcertificeringsordninger 
fastlægges (selvcertificering for produkter, 
der markedsføres i Unionen, og 
tredjepartscertificering for produkter, der 
markedsføres i USA).

(4) Artikel 4, stk. 4, bør udgå af hensyn til 
den nye aftales artikel VI, hvori to 
særskilte produktcertificeringsordninger 
fastlægges (selvcertificering for produkter, 
der markedsføres i Unionen, og 
tredjepartscertificering for produkter, der 
markedsføres i USA). På lang sigt bør EU 
arbejde hen imod harmonisering af 
certificeringsordninger i USA og EU, 
således at begge parter har 
tredjepartscertificering.

Or. en

Begrundelse

Hvis EU ikke tilslutter sig tredjepartscertificering på lang sigt, er der en risiko for, at de 
europæiske producenter vil reducere deres markedsandel i USA, da det vil være mere 
attraktivt for forbrugerne at investere i tredjepartscertificeret kontorudstyr (sikkerhed for en 
høj standard). Det vil dermed have en positiv virkning for de europæiske producenter på lang 
sigt.

Ændringsforslag 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Hvis EU ikke tilslutter sig 
tredjepartscertificering på lang sigt, er der 
en risiko for, at de europæiske 
producenter vil reducere deres 
markedsandel i USA, da det vil være mere 
attraktivt for forbrugerne at investere i 
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tredjepartscertificeret kontorudstyr 
(sikkerhed for en høj standard). 
Tilmelding til tredjepartscertificering vil 
derfor have en positiv effekt for de 
europæiske producenter på lang sigt.

Or. en

Begrundelse

Et enkelt system vil hjælpe forbrugeren ved at gøre markedet mindre kompliceret og mere 
gennemsigtigt. Energy Star-aftalen kan ses som en udvidelse af den allerede eksisterende 
mærkningsordning i EU, og som forbruger skal du kende baggrunden for klassificeringen. 
Problemet med denne etiket - sammenlignet med andre EU-ordninger er - at den ikke giver 
indsigt i det specifikke elforbrug for kontorudstyr. Som konklusion medfører forskellige 
mærkningsordninger i forhold til en enkelt etiketordning højere omkostninger på 
producenterne af kontorudstyr (som følge af øget kompleksitet med regulering), hvilket i 
sidste ende vil give forbrugerne en unødvendig højere pris for deres udstyr.

Ændringsforslag 4
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 106/2008
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Energy Star-programmet koordineres, 
hvor det er hensigtsmæssigt, med Unionens 
øvrige ordninger for mærkning eller 
kvalitetsmærkning og med ordninger som 
navnlig Unionens ordning for tildeling af 
EU's miljømærke, der er fastsat ved 
forordning (EF) nr. 66/2010, angivelsen af 
energirelaterede produkters energi- og 
ressourceforbrug ved hjælp af mærkning 
og standardiserede vareoplysninger, der er 
fastsat ved direktiv 2010/30/EU og 
foranstaltninger til gennemførelse af 
direktiv 2009/125/EF. Koordineringen skal 
omfatte udveksling af dokumentation og 
om fornødent fastsættelse af fælles 
niveauer for specifikationer og krav på 

1. Energy Star-programmet skal bidrage til 
at opfylde medlemsstaternes og Unionens 
energieffektivitetsmål som omhandlet i 
artikel 1 og 3 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv .... /2012/EU af ... [om 
energieffektivitet og om ophævelse af 
direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF]1. 
Programmet koordineres, hvor det er 
hensigtsmæssigt, med Unionens øvrige 
ordninger for mærkning eller 
kvalitetsmærkning og med ordninger som 
navnlig Unionens ordning for tildeling af 
EU's miljømærke, der er fastsat ved 
forordning (EF) nr. 66/2010, angivelsen af 
energirelaterede produkters energi- og 
ressourceforbrug ved hjælp af mærkning 
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tværs af de forskellige ordninger. og standardiserede vareoplysninger, der er 
fastsat ved direktiv 2010/30/EU og 
foranstaltninger til gennemførelse af 
direktiv 2009/125/EF. Koordineringen skal 
omfatte udveksling af dokumentation og 
om fornødent fastsættelse af fælles 
niveauer for specifikationer og krav på 
tværs af de forskellige ordninger.

__________________
1 EUT L

Or. en

Begrundelse

Det siger sig selv, at Energy Star bør bidrage til at opfylde målene i EU's 
energieffektivitetsdirektiv.

Ændringsforslag 5
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 106/2008
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af EU-retten, national ret 
og økonomiske kriterier fastsætter 
centrale regeringsmyndigheder, som 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, i aftalens 
løbetid energieffektivitetskrav, som ikke er 
mindre strenge end de fælles 
specifikationer for offentlige 
vareindkøbskontrakter, hvis værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdierne i artikel 7 
i nævnte direktiv. Denne artikel berører 
ikke anvendelsen af bestemmelserne i 

1. Med forbehold af EU-retten og national 
ret fastsætter ordregivende myndigheder, 
som defineret i artikel 1, stk. 9, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, i aftalens 
løbetid energieffektivitetskrav, som ikke er 
mindre strenge end de fælles 
specifikationer for offentlige 
vareindkøbskontrakter, hvis værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdierne i artikel 7 
i nævnte direktiv. Denne artikel berører 
ikke anvendelsen af bestemmelserne i 
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artikel 5 og bilag III, litra f), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv […./../EU] 
om energieffektivitet og om ophævelse af 
direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF.

artikel 5 og bilag III, litra f), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv […./../EU] 
om energieffektivitet og om ophævelse af 
direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen om offentlige indkøb bør gælde for alle offentlige myndigheder som defineret i 
direktiv 2004/18/EF om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 6
Satu Hassi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 106/2008
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af EU-retten, national ret 
og økonomiske kriterier fastsætter centrale 
regeringsmyndigheder, som omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, i aftalens 
løbetid energieffektivitetskrav, som ikke er 
mindre strenge end de fælles 
specifikationer for offentlige 
vareindkøbskontrakter, hvis værdi svarer 
til eller overstiger tærskelværdierne i 
artikel 7 i nævnte direktiv. Denne artikel 
berører ikke anvendelsen af 
bestemmelserne i artikel 5 og bilag III, litra 
f), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv […./../EU] om energieffektivitet 
og om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF.

1. Med forbehold af EU-retten, national ret 
og økonomiske kriterier indkøber
ordregivende myndigheder, som defineret i 
artikel 1, stk. 9, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, i aftalens 
løbetid kun kontorudstyr med 
energieffektivitetskrav, som ikke er mindre 
strenge end de fælles specifikationer. 
Denne artikel berører ikke anvendelsen af 
bestemmelserne i artikel 5 og bilag III, litra 
f), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv […./2012/EU] om 
energieffektivitet og om ophævelse af 
direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF.
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Or. en

Begrundelse

Det er ikke berettiget at begrænse forpligtelsen til at købe energieffektivt kontorudstyr til 
centralregeringen og kun levere kontrakter med en værdi lig med eller større end de 
grænseværdier, der er fastsat i direktivet om offentlige indkøb. Den offentlige sektor kan spille 
en ledende rolle i bestræbelserne på at gå over til mere energieffektivt udstyr, og dette 
potentiale bør udnyttes fuldt ud.

Ændringsforslag 7
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 106/2008
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af EU-retten, national ret 
og økonomiske kriterier fastsætter centrale 
regeringsmyndigheder, som omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, i aftalens 
løbetid energieffektivitetskrav, som ikke er 
mindre strenge end de fælles 
specifikationer for offentlige 
vareindkøbskontrakter, hvis værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdierne i artikel 7 
i nævnte direktiv. Denne artikel berører 
ikke anvendelsen af bestemmelserne i 
artikel 5 og bilag III, litra f), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv […./../EU] 
om energieffektivitet og om ophævelse af 
direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF.

1. Med forbehold af EU-retten, national ret 
og økonomiske kriterier fastsætter centrale 
regeringsmyndigheder, som omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, i aftalens 
løbetid energieffektivitetskrav, som ikke er 
mindre strenge end de fælles 
specifikationer for offentlige 
vareindkøbskontrakter, hvis værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdierne i artikel 7 
i nævnte direktiv. Ordregivende 
myndigheder på regionalt og lokalt plan 
skal tilskyndes af medlemsstaterne til at 
anvende disse krav. Denne artikel berører 
ikke anvendelsen af bestemmelserne i 
artikel 5 og bilag III, litra f), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
[…/2012/EU] om energieffektivitet og om 
ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF.
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Or. en

Ændringsforslag 8
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 106/2008
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når medlemmerne af Energy Star-Rådet 
meddeler deres holdning til 
Kommissionen, tager de hensyn til 
resultaterne af feasibility- og 
markedsundersøgelser og til tilgængelig
teknologi, der kan reducere 
energiforbruget.

4. Når medlemmerne af Energy Star-Rådet 
meddeler deres holdning til 
Kommissionen, tager de hensyn til 
resultaterne af feasibility- og 
markedsundersøgelser og til bedste 
tilgængelige teknologi, der kan reducere 
energiforbruget.

Or. en

Ændringsforslag 9
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 106/2008
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen lægger særlig vægt på 
målet om fastsættelse af fælles 
specifikationer på et ambitiøst niveau, jf. 
aftalens artikel I, stk. 3, med sigte på at 
mindske energiforbruget og tager behørigt 
hensyn til den tilgængelige teknologi og de 
dermed forbundne omkostninger. Før 
Energy Star-Rådet meddeler sin holdning 
til nye fælles specifikationer, tager det 
navnlig hensyn til de seneste resultater af 
undersøgelser om miljøvenligt design.".

5. Kommissionen lægger særlig vægt på 
målet om fastsættelse af fælles 
specifikationer på et ambitiøst niveau, jf. 
aftalens artikel I, stk. 3, med sigte på at 
mindske energiforbruget og tager behørigt 
hensyn til den tilgængelige teknologi og de 
dermed forbundne omkostninger for den 
samlede levetid. Før Energy Star-Rådet 
meddeler sin holdning til nye fælles 
specifikationer, tager det navnlig hensyn til 
de seneste resultater af undersøgelser om 
miljøvenligt design.".
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Or. en

Ændringsforslag 10
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 106/2008
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden parterne i aftalen drøfter en 
forlængelse heraf i medfør af dennes 
artikel XIV, stk. 2, evaluerer 
Kommissionen Energy Star-programmets 
effektivitet med hensyn til at forbedre 
kontorudstyrs energieffektivitet og skabe 
markedsmuligheder for producenter, og 
desuden bedømmes mulige politiske 
alternativer, bl.a. inden for EU-
lovgivningen og herunder direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU. Resultaterne 
af en sådan evaluering og bedømmelse skal 
rapporteres til Europa-Parlamentet og 
Rådet mindst to år, før aftalen udløber.

Inden parterne i aftalen drøfter en 
forlængelse heraf i medfør af dennes 
artikel XIV, stk. 2, evaluerer 
Kommissionen Energy Star-programmets 
effektivitet med hensyn til at forbedre 
kontorudstyrs energieffektivitet og skabe 
nye jobs og markedsmuligheder for 
producenter, og desuden bedømmes mulige 
politiske alternativer, bl.a. inden for EU-
lovgivningen og herunder direktiv 
2009/125/EF og 2010/30/EU. Resultaterne 
af en sådan evaluering og bedømmelse skal 
rapporteres til Europa-Parlamentet og 
Rådet mindst to år, før aftalen udløber.

Or. ro


