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Τροπολογία 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το άρθρο 4 παράγραφος 4 πρέπει να 
διαγραφεί για να ληφθεί υπόψη το άρθρο 
VI της νέας συμφωνίας, το οποίο 
προβλέπει δύο χωριστά συστήματα 
πιστοποίησης προϊόντων 
(αυτοπιστοποίηση για τα προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά της Ένωσης και 
πιστοποίηση από τρίτους για τα προϊόντα 
που διατίθενται στην αγορά των ΗΠΑ).

(4) Το άρθρο 4 παράγραφος 4 πρέπει να 
διαγραφεί για να ληφθεί υπόψη το άρθρο 
VI της νέας συμφωνίας, το οποίο 
προβλέπει δύο χωριστά συστήματα 
πιστοποίησης προϊόντων 
(αυτοπιστοποίηση για τα προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά της Ένωσης και 
πιστοποίηση από τρίτους για τα προϊόντα 
που διατίθενται στην αγορά των ΗΠΑ). 
Μακροπρόθεσμα, η Ένωση θα πρέπει να
εργασθεί για την εναρμόνιση των 
συστημάτων πιστοποίησης των 
Ηνωμένων Πολιτειών και της Ένωσης, 
έτσι ώστε αμφότερα τα μέρη να έχουν 
πιστοποίηση από τρίτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η ΕΕ δεν εισαγάγει μακροπρόθεσμα την πιστοποίηση από τρίτους, υπάρχει ο κίνδυνος να
χάσουν οι ευρωπαίοι παραγωγοί ένα μέρος του μεριδίου της αγοράς στις ΗΠΑ, καθώς θα είναι
ελκυστικότερο για τους καταναλωτές να επενδύουν σε εξοπλισμό γραφείου πιστοποιημένο από 
τρίτους (ασφάλεια για ένα υψηλό πρότυπο). Συνεπώς, θα έχει μακροπρόθεσμα θετικό αντίκτυπο
για τους ευρωπαίους παραγωγούς.

Τροπολογία 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Εάν η ΕΕ δεν εισαγάγει 
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μακροπρόθεσμα την πιστοποίηση από 
τρίτους, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν οι 
ευρωπαίοι παραγωγοί ένα μέρος του 
μεριδίου της αγοράς στις ΗΠΑ, καθώς 
θα είναι ελκυστικότερο για τους 
καταναλωτές να επενδύουν σε εξοπλισμό 
γραφείου πιστοποιημένο από τρίτους 
(ασφάλεια για ένα υψηλό πρότυπο). 
Συνεπώς, η εισαγωγή της πιστοποίησης 
από τρίτους θα έχει μακροπρόθεσμα 
θετικό αντίκτυπο για τους ευρωπαίους 
παραγωγούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα ενιαίο σύστημα θα βοηθήσει τον καταναλωτή, καθιστώντας την αγορά λιγότερο περίπλοκη 
και περισσότερο διαφανή. Η συμφωνία Energy Star μπορεί να εκληφθεί ως μια προέκταση των
ήδη υπαρχόντων συστημάτων σήμανσης στην ΕΕ, και ο καταναλωτής χρειάζεται να γνωρίζει το 
ιστορικό της ταξινόμησης. Το πρόβλημα με αυτό το σήμα - σε σύγκριση με άλλα συστήματα της 
ΕΕ - είναι ότι δεν παρέχει καμία ενημέρωση ως προς τη συγκεκριμένη κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος από τον εξοπλισμό γραφείου. Εν κατακλείδι, η ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων
σήμανσης έναντι της ύπαρξης ενός ενιαίου συστήματος συνεπάγεται υψηλότερο κόστος για τους
παραγωγούς εξοπλισμού γραφείου (λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας του ρυθμιστικού 
πλαισίου), κάτι που εντέλει θα επιβαρύνει και τους καταναλωτές με μια περιττή αύξηση του 
τιμήματος για τον εξοπλισμό τους.

Τροπολογία 4
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα Εnergy Star 
συντονίζεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, με 
άλλα ενωσιακά καθεστώτα επισήμανσης ή 
πιστοποίησης της ποιότητας, καθώς και με 
άλλα συστήματα, όπως, ειδικότερα, το 
ενωσιακό σύστημα απονομής οικολογικού 
σήματος, που θεσπίστηκε με τον 

1. Το πρόγραμμα Εnergy Star συμβάλλει 
στην εκπλήρωση των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης των κρατών μελών και της 
Ένωσης, όπως αυτοί αναφέρονται στα 
άρθρα 1 και 3 της οδηγίας ..../2012/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της ... [σχετικά με την 
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κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 66/2010, η ένδειξη 
κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων 
από τα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της 
παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών, που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2010/30/ΕΚ, και 
τα μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 
2009/125/EΚ. Ο εν λόγω συντονισμός 
περιλαμβάνει την ανταλλαγή στοιχείων 
και, εάν απαιτείται, τον καθορισμό κοινών 
επιπέδων όσον αφορά τις προδιαγραφές 
και τις απαιτήσεις των διάφορων 
καθεστώτων.

ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση 
των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ]1. Συντονίζεται, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, με άλλα ενωσιακά 
καθεστώτα επισήμανσης ή πιστοποίησης 
της ποιότητας, καθώς και με άλλα 
συστήματα, όπως, ειδικότερα, το ενωσιακό 
σύστημα απονομής οικολογικού σήματος, 
που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 66/2010, η ένδειξη κατανάλωσης 
ενέργειας και λοιπών πόρων από τα 
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 
μέσω της επισήμανσης και της παροχής 
ομοιόμορφων πληροφοριών, που 
θεσπίστηκε με την οδηγία 2010/30/ΕΚ, και 
τα μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 
2009/125/EΚ. Ο εν λόγω συντονισμός 
περιλαμβάνει την ανταλλαγή στοιχείων 
και, εάν απαιτείται, τον καθορισμό κοινών 
επιπέδων όσον αφορά τις προδιαγραφές 
και τις απαιτήσεις των διάφορων 
καθεστώτων.

__________________
1 ΕΕ L

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αυτονόητο ότι το Energy Star θα πρέπει να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων που
τίθενται στην οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία 5
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της 
συμφωνίας, οι κεντρικές κυβερνητικές
αρχές, κατά την έννοια της οδηγίας

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της 
συμφωνίας, οι αναθέτουσες αρχές, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ του 
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2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών, καθορίζουν, με την επιφύλαξη 
του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και 
των οικονομικών κριτηρίων, 
προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης 
τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις κοινές 
προδιαγραφές, για τις συμβάσεις δημοσίων 
προμηθειών με τιμή ίση ή μεγαλύτερη από 
τα κατώτατα όρια του άρθρου 7 της εν 
λόγω οδηγίας. Το παρόν άρθρο ισχύει με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
5 και τους παραρτήματος ΙΙΙ (στ) της 
οδηγίας […./../ΕΕ] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ενεργειακή απόδοση και την
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών, καθορίζουν, με την 
επιφύλαξη του ενωσιακού και εθνικού 
δικαίου, προδιαγραφές ενεργειακής 
απόδοσης τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με 
τις κοινές προδιαγραφές, για τις συμβάσεις 
δημοσίων προμηθειών με τιμή ίση ή 
μεγαλύτερη από τα κατώτατα όρια του 
άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας. Το παρόν 
άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 5 και τους 
παραρτήματος ΙΙΙ (στ) της οδηγίας 
[…./../ΕΕ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την
ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση 
των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να ισχύει για όλες τις δημόσιες αρχές, όπως
αυτές ορίζονται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 6
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της 
συμφωνίας, οι κεντρικές κυβερνητικές
αρχές, κατά την έννοια της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της 
συμφωνίας, οι αναθέτουσες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 9,
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
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διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών, καθορίζουν, με την επιφύλαξη 
του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και 
των οικονομικών κριτηρίων, προδιαγραφές 
ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον εξίσου 
αυστηρές με τις κοινές προδιαγραφές, για 
τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών με 
τιμή ίση ή μεγαλύτερη από τα κατώτατα 
όρια του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας. 
Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 5 και τους 
παραρτήματος ΙΙΙ (στ) της οδηγίας 
[…./../ΕΕ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση 
των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ.

διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών, αγοράζουν, με την επιφύλαξη 
του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και 
των οικονομικών κριτηρίων, μόνον 
προϊόντα εξοπλισμού γραφείου με
προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης 
τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις κοινές 
προδιαγραφές. Το παρόν άρθρο ισχύει με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
5 και τους παραρτήματος ΙΙΙ (στ) της 
οδηγίας […./../ΕΕ] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ενεργειακή απόδοση και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται να περιορίζεται η υποχρέωση αγοράς ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού
γραφείου μόνο στις κεντρικές κυβερνήσεις και μόνο στις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών με
τιμή ίση ή μεγαλύτερη από τα όρια που θέτει η οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις. Ο δημόσιος
τομέας θα μπορούσε θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, στρεφόμενος σε πιο αποδοτικές από 
ενεργειακή άποψη συσκευές, και αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως.

Τροπολογία 7
Zofija Mazej Kukovič

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της 
συμφωνίας, οι κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές, κατά την έννοια της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της 
συμφωνίας, οι κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές, κατά την έννοια της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
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υπηρεσιών, καθορίζουν, με την επιφύλαξη 
του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και 
των οικονομικών κριτηρίων, προδιαγραφές 
ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον εξίσου 
αυστηρές με τις κοινές προδιαγραφές, για 
τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών με 
τιμή ίση ή μεγαλύτερη από τα κατώτατα 
όρια του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας. Το 
παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 5 και τους 
παραρτήματος ΙΙΙ (στ) της οδηγίας 
[…./../ΕΕ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση 
των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ.

υπηρεσιών, καθορίζουν, με την επιφύλαξη 
του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και 
των οικονομικών κριτηρίων, προδιαγραφές 
ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον εξίσου 
αυστηρές με τις κοινές προδιαγραφές, για 
τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών με 
τιμή ίση ή μεγαλύτερη από τα κατώτατα 
όρια του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας. Οι
αναθέτουσες αρχές σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο ενθαρρύνονται από τα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αυτές τις 
προδιαγραφές. Το παρόν άρθρο ισχύει με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
5 και τους παραρτήματος ΙΙΙ (στ) της 
οδηγίας […./../ΕΕ] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ενεργειακή απόδοση και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 8
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν τα μέλη του EUESB γνωμοδοτούν 
στην Επιτροπή, λαμβάνουν υπόψη τα 
αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας 
και των μελετών της αγοράς, καθώς και 
την διαθέσιμη τεχνολογία για τη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας.

4. Όταν τα μέλη του EUESB γνωμοδοτούν 
στην Επιτροπή, λαμβάνουν υπόψη τα 
αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας 
και των μελετών της αγοράς, καθώς και 
την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία για τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 9
Fiona Hall
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη 
το στόχο να καθορισθούν μεγαλόπνοες 
κοινές προδιαγραφές, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο Ι παράγραφος 3 της συμφωνίας, 
με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη 
διαθέσιμη τεχνολογία και το σχετικό 
κόστος. Συγκεκριμένα, πριν υποβάλλει 
γνωμοδότηση για νέες προδιαγραφές, το 
EUESB λαμβάνει υπόψη τα πλέον 
πρόσφατα αποτελέσματα των μελετών 
οικολογικού σχεδιασμού.

5. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη 
το στόχο να καθορισθούν μεγαλόπνοες 
κοινές προδιαγραφές, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο Ι παράγραφος 3 της συμφωνίας, 
με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη 
διαθέσιμη τεχνολογία και το σχετικό 
κόστος του κύκλου ζωής. Συγκεκριμένα, 
πριν υποβάλλει γνωμοδότηση για νέες 
προδιαγραφές, το EUESB λαμβάνει υπόψη 
τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα των 
μελετών οικολογικού σχεδιασμού.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν τα συμβαλλόμενα μέρη της 
συμφωνίας συζητήσουν την ανανέωσή της
σύμφωνα με το άρθρο XIV παράγραφος 2, 
η Επιτροπή αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος 
Energy Star όσον αφορά την βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού 
γραφείου και την παροχή εμπορικών 
ευκαιριών στους κατασκευαστές, και 
αναλύει τις εναλλακτικές επιλογές 
πολιτικής όπως εκείνες που παρέχονται 
από την νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τις 
οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΚ. Τα 
αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης 
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και ανάλυσης υποβάλλονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο τουλάχιστον δύο έτη πριν την 
λήξη ισχύος της συμφωνίας.
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