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Muudatusettepanek 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 4 lõige 4 tuleks välja jätta, et 
võtta arvesse uue lepingu VI artiklit, 
millega nähakse ette kaks 
sertifitseerimissüsteemi – liidu turule 
viidud toodete isesertifitseerimine ja 
Ameerika Ühendriikide turule viidud 
toodete sertifitseerimine kolmanda isiku 
poolt.

(4) Artikli 4 lõige 4 tuleks välja jätta, et 
võtta arvesse uue lepingu VI artiklit, 
millega nähakse ette kaks 
sertifitseerimissüsteemi – liidu turule 
viidud toodete isesertifitseerimine ja 
Ameerika Ühendriikide turule viidud 
toodete sertifitseerimine kolmanda isiku 
poolt. Pikas perspektiivis peaks liit 
tegutsema Ameerika Ühendriikide ja 
Euroopa Liidu sertifitseerimissüsteemide 
ühtlustamise nimel, et mõlema osapoole 
tooteid sertifitseeriksid kolmandad isikud.

Or. en

Selgitus

Kui EL ei usaldada toodete sertifitseerimist kolmandatele isikutele, on pikas perspektiivis oht, 
et Euroopa tootjate turuosa Ameerika Ühendriikides väheneb, sest tarbijad eelistavad 
investeerida kolmanda isiku sertifitseeritud kontoriseadmetesse (kindlus kõrge kvaliteedi 
suhtes). Seepärast on sel pikas perspektiivis Euroopa tootjatele positiivne mõju.

Muudatusettepanek 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kui EL ei usaldada toodete 
sertifitseerimist kolmandatele isikutele, on 
pikas perspektiivis oht, et Euroopa 
tootjate turuosa Ameerika Ühendriikides 
väheneb, sest tarbijad eelistavad 
investeerida kolmanda isiku 
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sertifitseeritud kontoriseadmetesse 
(kindlus kõrge kvaliteedi suhtes). 
Seepärast on sertifitseerimise usaldamisel 
kolmandatele isikutele on pikas 
perspektiivis Euroopa tootjatele positiivne 
mõju.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 4
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 106/2008
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Energy Star’i programm 
kooskõlastatakse vajaduse korral Euroopa 
Liidu teiste märgistus- ja kvaliteedi 
sertifitseerimise süsteemidega ning selliste 
süsteemidega nagu on eelkõige määrusega 
(EÜ) nr 66/2010 kehtestatud Euroopa Liidu 
ökomärgise andmise süsteem, direktiiviga 
2010/30/EL kehtestatud energiamõjuga 
toodete energia ja muude ressursside 
tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses 
tootekirjelduses ning direktiivi 
2009/125/EÜ rakendusmeetmed. See 
kooskõlastamine hõlmab tõendusmaterjali 
vahetamist ja vajaduse korral ka eri 
süsteemide spetsifikatsioonide ja nõuete 

1. Energy Star’i programm aitab täita 
liikmesriikide ja liidu energiatõhususe 
eesmärke, millele on osutatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ... direktiivi 
.../2012/EL [mis käsitleb energiatõhusust 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 2004/8/EÜ and 2006/32/EÜ]1

artiklites 1 ja 3. Programm
kooskõlastatakse vajaduse korral Euroopa 
Liidu teiste märgistus- ja kvaliteedi 
sertifitseerimise süsteemidega ning selliste 
süsteemidega nagu on eelkõige määrusega 
(EÜ) nr 66/2010 kehtestatud Euroopa Liidu 
ökomärgise andmise süsteem, direktiiviga 
2010/30/EL kehtestatud energiamõjuga 



AM\909174ET.doc 5/9 PE492.926v01-00

ET

ühtlustamist. toodete energia ja muude ressursside 
tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses 
tootekirjelduses ning direktiivi 
2009/125/EÜ rakendusmeetmed. See 
kooskõlastamine hõlmab tõendusmaterjali 
vahetamist ja vajaduse korral ka eri 
süsteemide spetsifikatsioonide ja nõuete 
ühtlustamist.

__________________
1 ELT L

Or. en

Selgitus

On ilmselge, et Energy Star’i programm peaks aitama täita ELi energiatõhususe direktiivis 
seatud eesmärke.

Muudatusettepanek 5
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 106/2008
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks liidu ja liikmesriikide 
õigusaktide ja majanduslike kriteeriumide
kohaldamist, kehtestavad valitsusasutused
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) tähenduses
lepingu kehtivuse ajaks energiatõhususe 
nõuded, mis on vähemalt samaväärsed 
Energy Star’i ühiste spetsifikatsioonidega 
asjade riigihankelepingute jaoks, mis 
vastavad kõnealuse direktiivi artiklis 7 
sätestatud piirmääradele. Käesolevat 
artiklit kohaldatakse, ilma et see piiraks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

1. Ilma et see piiraks liidu ja liikmesriikide 
õigusaktide kohaldamist, kehtestavad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) artikli 1 lõikes 9 
määratletud ostjad lepingu kehtivuse ajaks 
energiatõhususe nõuded, mis on vähemalt 
samaväärsed Energy Star’i ühiste 
spetsifikatsioonidega asjade 
riigihankelepingute jaoks, mis vastavad 
kõnealuse direktiivi artiklis 7 sätestatud 
piirmääradele. Käesolevat artiklit 
kohaldatakse, ilma et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi …/…/EL
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…/…/EL (mis käsitleb energiatõhusust 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 2004/8/EÜ and 2006/32/EÜ) 
artikli 5 ja III lisa punkti f kohaldamist.

(mis käsitleb energiatõhusust ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ) artikli 5 ja III 
lisa punkti f kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Sätet riigihankelepingute kohta tuleks kohaldada kõikide riigihankelepingute direktiivis 
2004/18/EÜ määratletud avalike asutuste suhtes.

Muudatusettepanek 6
Satu Hassi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 106/2008
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks liidu ja liikmesriikide 
õigusaktide ja majanduslike kriteeriumide 
kohaldamist, kehtestavad valitsusasutused
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) tähenduses
lepingu kehtivuse ajaks energiatõhususe 
nõuded, mis on vähemalt samaväärsed 
Energy Star’i ühiste spetsifikatsioonidega
asjade riigihankelepingute jaoks, mis 
vastavad kõnealuse direktiivi artiklis 7 
sätestatud piirmääradele. Käesolevat 
artiklit kohaldatakse, ilma et see piiraks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
…/…/EL (mis käsitleb energiatõhusust 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 2004/8/EÜ and 2006/32/EÜ) 
artikli 5 ja III lisa punkti f kohaldamist.

1. Ilma et see piiraks liidu ja liikmesriikide 
õigusaktide ja majanduslike kriteeriumide 
kohaldamist, ostavad Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 
2004/18/EÜ (ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) artikli 1 lõikes 9 
määratletud ostjad lepingu kehtivuse ajal 
ainult kontoriseadmeid, mille
energiatõhususe nõuded on vähemalt 
samaväärsed Energy Star’i ühiste 
spetsifikatsioonidega. Käesolevat artiklit 
kohaldatakse, ilma et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi …/…/EL
(mis käsitleb energiatõhusust ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ) artikli 5 ja III 
lisa punkti f kohaldamist.

Or. en
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Selgitus

Ei ole põhjust piirata energiatõhusate kontoriseadmete ostmise kohustust üksnes 
valitsusasutustega ning üksnes riigihankelepingutega, mille väärtus on riigihankelepingute 
direktiivis sätestatud piirmääraga võrdne või sellest suurem. Avalik sektor peaks olema 
energiatõhusamate seadmete poole liikumisel teenäitaja ning seda potentsiaali tuleks 
täielikult ära kasutada.

Muudatusettepanek 7
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 106/2008
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks liidu ja liikmesriikide 
õigusaktide ja majanduslike kriteeriumide 
kohaldamist, kehtestavad valitsusasutused 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) tähenduses lepingu 
kehtivuse ajaks energiatõhususe nõuded, 
mis on vähemalt samaväärsed Energy 
Star’i ühiste spetsifikatsioonidega asjade 
riigihankelepingute jaoks, mis vastavad 
kõnealuse direktiivi artiklis 7 sätestatud 
piirmääradele. Käesolevat artiklit 
kohaldatakse, ilma et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi …/…/EL
(mis käsitleb energiatõhusust ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2004/8/EÜ and 2006/32/EÜ) artikli 5 ja III 
lisa punkti f kohaldamist.

1. Ilma et see piiraks liidu ja liikmesriikide 
õigusaktide ja majanduslike kriteeriumide 
kohaldamist, kehtestavad valitsusasutused 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) tähenduses lepingu 
kehtivuse ajaks energiatõhususe nõuded, 
mis on vähemalt samaväärsed Energy 
Star’i ühiste spetsifikatsioonidega asjade 
riigihankelepingute jaoks, mis vastavad 
kõnealuse direktiivi artiklis 7 sätestatud 
piirmääradele. Liikmesriigid ergutavad 
piirkondliku ja kohaliku tasandi ostjaid 
neid nõudeid kasutama. Käesolevat artiklit 
kohaldatakse, ilma et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi …/…/EL
(mis käsitleb energiatõhusust ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ) artikli 5 ja III 
lisa punkti f kohaldamist.

Or. en



PE492.926v01-00 8/9 AM\909174ET.doc

ET

Muudatusettepanek 8
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 106/2008
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile oma arvamusi esitades 
võtavad EUESB liikmed arvesse 
otstarbekus- ja turu-uuringute tulemusi 
ning olemasolevaid energiatarbimise 
vähendamise tehnoloogiaid.

4. Komisjonile oma arvamusi esitades 
võtavad EUESB liikmed arvesse 
otstarbekus- ja turu-uuringute tulemusi 
ning parimaid olemasolevaid 
energiatarbimise vähendamise 
tehnoloogiaid.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 106/2008
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab eelkõige arvesse sihti 
kehtestada asjakohastele nõuetele vastavad 
ühised spetsifikatsioonid, nagu on ette 
nähtud lepingu I artikli lõikega 3, et 
vähendada energiatarbimist olemasolevat 
tehnoloogiat ja kaasnevaid kulusid
nõuetekohaselt arvesse võttes. Enne 
arvamuse esitamist uute ühiste 
spetsifikatsioonide kohta võtab EUESB 
eriti arvesse ökodisaini käsitlevate 
uurimuste viimaseid tulemusi.

5. Komisjon võtab eelkõige arvesse sihti 
kehtestada asjakohastele nõuetele vastavad 
ühised spetsifikatsioonid, nagu on ette 
nähtud lepingu I artikli lõikega 3, et 
vähendada energiatarbimist olemasolevat 
tehnoloogiat ja kaasnevaid
elutsüklikulusid nõuetekohaselt arvesse 
võttes. Enne arvamuse esitamist uute ühiste 
spetsifikatsioonide kohta võtab EUESB 
eriti arvesse ökodisaini käsitlevate 
uurimuste viimaseid tulemusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 106/2008
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne kui lepinguosalised arutavad lepingu 
uuendamist vastavalt selle XIV artikli 
lõikele 2, hindab komisjon Energy Star’i 
mõju kontoriseadmete energiatõhususe 
parandamisele ja tootjatele turul uute 
võimaluste loomisele ning hindab muid 
poliitikavalikuid, näiteks ELi 
direktiividega 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL 
loodud võimalusi. Sellise hindamise 
tulemused tehakse teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule hiljemalt kaks 
aastat enne lepingu kehtivusaja lõppemist.

Enne kui lepinguosalised arutavad lepingu 
uuendamist vastavalt selle XIV artikli 
lõikele 2, hindab komisjon Energy Star’i 
mõju kontoriseadmete energiatõhususe 
parandamisele, uute töökohtade loomisele
ja tootjatele turul uute võimaluste 
loomisele ning hindab muid 
poliitikavalikuid, näiteks ELi 
direktiividega 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL 
loodud võimalusi. Sellise hindamise 
tulemused tehakse teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule hiljemalt kaks 
aastat enne lepingu kehtivusaja lõppemist.

Or. ro


