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Tarkistus 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Asetuksen 4 artiklan 4 kohta olisi 
poistettava, jotta voidaan ottaa huomioon 
uuden sopimuksen VI artikla, jossa 
määrätään kahdesta erillisestä 
sertifiointijärjestelmästä (itsesertifiointi 
unionin markkinoille saatetuille tuotteille 
ja kolmannen osapuolen sertifiointi 
Yhdysvaltojen markkinoille saatetuille 
tuotteille).

(4) Asetuksen 4 artiklan 4 kohta olisi 
poistettava, jotta voidaan ottaa huomioon 
uuden sopimuksen VI artikla, jossa 
määrätään kahdesta erillisestä 
sertifiointijärjestelmästä (itsesertifiointi 
unionin markkinoille saatetuille tuotteille 
ja kolmannen osapuolen sertifiointi 
Yhdysvaltojen markkinoille saatetuille 
tuotteille). Pitkällä aikavälillä unionin 
olisi pyrittävä yhdenmukaistamaan 
Yhdysvaltain ja unionin 
sertifiointijärjestelmät siten, että 
molemmilla osapuolilla on kolmannen 
osapuolen sertifiointi.

Or. en

Perustelu

Jos EU ei pitkällä aikavälillä hyväksy kolmannen osapuolen sertifiointia, on olemassa vaara, 
että unionin valmistajien markkinaosuus Yhdysvalloissa supistuu, koska on kuluttajien 
kannalta houkuttelevampaa investoida kolmannen osapuolen sertifioimiin toimistolaitteisiin 
(korkean laadun turva). Se vaikuttaa siten pitkällä aikavälillä myönteisesti unionin 
valmistajiin.

Tarkistus 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jos unioni ei pitkällä aikavälillä 
hyväksy kolmannen osapuolen 
sertifiointia, on olemassa vaara, että 
unionin valmistajien markkinaosuus 
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Yhdysvalloissa supistuu, koska on 
kuluttajien kannalta houkuttelevampaa 
investoida kolmannen osapuolen 
sertifioimiin toimistolaitteisiin (korkean 
laadun turva). Kolmannen osapuolen 
sertifioinnin hyväksyminen vaikuttaa 
siten pitkällä aikavälillä myönteisesti 
unionin valmistajiin.

Or. en

Perustelu

Yhtenäinen järjestelmä on avuksi kuluttajille, kun markkinoiden yksinkertaisuus ja avoimuus 
lisääntyvät. Energy Star -sopimusta voidaan pitää unionin jo olemassa olevien 
merkintäjärjestelmien jatkona, ja kuluttajan on tunnettava tämän luokittelun tausta. Muihin 
unionin järjestelmiin verrattuna tämän merkinnän haittana on, että se ei anna tietoa 
toimistolaitteen varsinaisesta sähkönkulutuksesta. Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteen 
merkintään verrattuna erilaiset merkintäjärjestelmät aiheuttavat toimistolaitteiden 
valmistajille lisäkustannuksia (sääntelyn monimutkaistumisen myötä), mikä viime kädessä 
johtaa kuluttajan kannalta tarpeettoman korkeisiin laitteiden hintoihin.

Tarkistus 4
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 106/2008
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Energy Star -ohjelma on tarvittaessa 
sovitettava yhteen muiden Euroopan 
unionin merkintä- tai 
laadunvarmistusjärjestelyjen ja 
-järjestelmien, kuten erityisesti asetuksella
(EY) N:o 66/2010 perustetun Euroopan 
unionin ympäristömerkin 
myöntämisjärjestelmän, energiaan 
liittyvien tuotteiden energian ja muiden 
voimavarojen kulutuksen osoittamista 
merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 
koskevan, direktiivillä 2010/30/EY 
perustetun järjestelmän sekä direktiivin 

1. Energy Star -ohjelman on osaltaan 
vaikutettava siihen, että täytetään 
jäsenvaltioiden ja unionin 
energiatehokkuustavoitteet sellaisina kuin 
niihin viitataan energiatehokkuudesta ja 
direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY 
kumoamisesta ... päivänä ... kuuta ... 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin […./2012/EU]1 1 ja 
3 artiklassa.  Siinä on tarvittaessa 
sovitettava yhteen muiden Euroopan 
unionin merkintä- tai 
laadunvarmistusjärjestelyjen 
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2009/125/EY täytäntöönpanotoimien 
kanssa. Yhteensovittamiseen kuuluu 
tuotetietojen vaihtoa ja tarvittaessa 
samantasoisten eritelmien ja vaatimusten 
vahvistamista eri järjestelmien kesken.

ja -järjestelmien, kuten erityisesti 
asetuksella (EY) N:o 66/2010 perustetun 
Euroopan unionin ympäristömerkin 
myöntämisjärjestelmän, energiaan 
liittyvien tuotteiden energian ja muiden 
voimavarojen kulutuksen osoittamista 
merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 
koskevan, direktiivillä 2010/30/EY 
perustetun järjestelmän sekä direktiivin 
2009/125/EY täytäntöönpanotoimien 
kanssa. Yhteensovittamiseen kuuluu 
tuotetietojen vaihtoa ja tarvittaessa 
samantasoisten eritelmien ja vaatimusten 
vahvistamista eri järjestelmien kesken.

__________________
1 EUVL L ...

Or. en

Perustelu

On itsestään selvää, että Energy Star -ohjelman olisi osaltaan vaikutettava EU:n 
energiatehokkuusdirektiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 5
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 106/2008
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2004/18/EY tarkoitettujen 
keskushallintoviranomaisten on 
määriteltävä sopimuksen voimassaolon 
ajan vähintään yhteisten vaatimusten 
mukaiset energiatehokkuusvaatimukset 

1. Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdassa 
määriteltyjen hankintaviranomaisten on 
määriteltävä sopimuksen voimassaolon 
ajan vähintään yhteisten vaatimusten 
mukaiset energiatehokkuusvaatimukset 
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mainitun direktiivin 7 artiklassa 
määriteltyjä kynnysarvoja vastaaville tai ne 
ylittäville julkisille hankintasopimuksille, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja 
kansallisen lainsäädännön sekä 
taloudellisten arviointiperusteiden
soveltamista. Tätä artiklaa sovelletaan 
rajoittamatta energiatehokkuudesta ja 
direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
[…./../EU] 5 artiklan ja liitteessä III olevan
f kohdan säännösten soveltamista.

mainitun direktiivin 7 artiklassa 
määriteltyjä kynnysarvoja vastaaville tai ne 
ylittäville julkisille hankintasopimuksille, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja 
kansallisen lainsäädännön soveltamista.
Tätä artiklaa sovelletaan rajoittamatta 
energiatehokkuudesta ja direktiivien 
2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin […./../EU] 5 artiklan 
ja liitteessä III olevan f kohdan säännösten 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Julkisia hankintoja koskevaa säännöstä olisi sovellettava kaikkiin viranomaisiin sellaisina 
kuin ne on määritelty julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä 2004/18/EY.

Tarkistus 6
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 106/2008
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2004/18/EY tarkoitettujen 
keskushallintoviranomaisten on
määriteltävä sopimuksen voimassaolon 
ajan vähintään yhteisten vaatimusten 
mukaiset energiatehokkuusvaatimukset
mainitun direktiivin 7 artiklassa 
määriteltyjä kynnysarvoja vastaaville tai 
ne ylittäville julkisille 

1. Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdassa 
määriteltyjen hankintaviranomaisten on 
sopimuksen voimassaolon ajan hankittava 
ainoastaan toimistolaitteita, jotka 
täyttävät vähintään yhteisten vaatimusten 
mukaiset energiatehokkuusvaatimukset, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja 
kansallisen lainsäädännön sekä 
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hankintasopimuksille, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta unionin ja kansallisen 
lainsäädännön sekä taloudellisten 
arviointiperusteiden soveltamista. Tätä 
artiklaa sovelletaan rajoittamatta 
energiatehokkuudesta ja direktiivien 
2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin […./../EU] 5 artiklan 
ja liitteessä III olevan f kohdan säännösten 
soveltamista.

taloudellisten arviointiperusteiden 
soveltamista. Tätä artiklaa sovelletaan 
rajoittamatta energiatehokkuudesta ja 
direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
[…./../EU] 5 artiklan ja liitteessä III olevan 
f kohdan säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltua rajoittaa velvollisuutta hankkia energiatehokkaita toimistolaitteita 
ainoastaan keskushallintoon ja ainoastaan hankintasopimuksiin, joiden arvo on vähintään 
yhtä suuri kuin julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä asetettu raja. Julkinen sektori 
voisi olla vaikuttava tekijä siirryttäessä kohti tehokkaampia sähkölaitteita, ja tätä potentiaalia 
olisi hyödynnettävä täysimääräisesti.

Tarkistus 7
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 106/2008
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitettujen 
keskushallintoviranomaisten on 
määriteltävä sopimuksen voimassaolon 
ajan vähintään yhteisten vaatimusten 
mukaiset energiatehokkuusvaatimukset 
mainitun direktiivin 7 artiklassa 
määriteltyjä kynnysarvoja vastaaville tai ne 
ylittäville julkisille hankintasopimuksille, 

1. Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2004/18/EY tarkoitettujen 
keskushallintoviranomaisten on 
määriteltävä sopimuksen voimassaolon 
ajan vähintään yhteisten vaatimusten 
mukaiset energiatehokkuusvaatimukset 
mainitun direktiivin 7 artiklassa 
määriteltyjä kynnysarvoja vastaaville tai ne 
ylittäville julkisille hankintasopimuksille, 
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sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja 
kansallisen lainsäädännön sekä 
taloudellisten arviointiperusteiden 
soveltamista. Tätä artiklaa sovelletaan 
rajoittamatta energiatehokkuudesta ja 
direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
[…./../EU] 5 artiklan ja liitteessä III olevan 
f kohdan säännösten soveltamista.

sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja 
kansallisen lainsäädännön sekä 
taloudellisten arviointiperusteiden 
soveltamista. Jäsenvaltioiden on 
kannustettava alue- ja paikallistason 
hankintaviranomaisia käyttämään näitä 
vaatimuksia. Tätä artiklaa sovelletaan 
rajoittamatta energiatehokkuudesta ja 
direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
[…./../EU] 5 artiklan ja liitteessä III olevan 
f kohdan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 8
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 106/2008
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Antaessaan komissiolle lausuntonsa 
Energy Star -lautakunnan jäsenten on 
otettava huomioon toteutettavuus- ja 
markkinatutkimusten tulokset sekä 
energiankulutuksen vähentämiseksi 
käytettävissä oleva teknologia.

4. Antaessaan komissiolle lausuntonsa 
Energy Star -lautakunnan jäsenten on 
otettava huomioon toteutettavuus- ja 
markkinatutkimusten tulokset sekä 
energiankulutuksen vähentämiseksi 
käytettävissä oleva paras teknologia.

Or. en

Tarkistus 9
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 106/2008
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio kiinnittää erityistä huomiota 5. Komissio kiinnittää erityistä huomiota 



AM\909174FI.doc 9/10 PE492.926v01-00

FI

tavoitteeseen vahvistaa kunnianhimoiset 
yhteiset vaatimukset, kuten sopimuksen I 
artiklan 3 kohdassa määrätään, jotta 
energiankulutusta voitaisiin vähentää 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
käytettävissä oleva teknologia ja siihen 
liittyvät kustannukset. Energy 
Star -lautakunnan on otettava erityisesti 
huomioon ekologista suunnittelua 
koskevien selvitysten viimeisimmät 
tulokset, ennen kuin se antaa lausuntonsa 
uusista yhteisistä vaatimuksista."

tavoitteeseen vahvistaa kunnianhimoiset 
yhteiset vaatimukset, kuten sopimuksen I 
artiklan 3 kohdassa määrätään, jotta 
energiankulutusta voitaisiin vähentää 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
käytettävissä oleva teknologia ja siihen 
liittyvät elinkaarikustannukset. Energy 
Star -lautakunnan on otettava erityisesti 
huomioon ekologista suunnittelua 
koskevien selvitysten viimeisimmät 
tulokset, ennen kuin se antaa lausuntonsa 
uusista yhteisistä vaatimuksista."

Or. en

Tarkistus 10
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 106/2008
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin sopimuspuolet keskustelevat 
sopimuksen uusimisesta sen XIV artiklan 
2 kohdan mukaisesti, komissio arvioi 
Energy Star -ohjelman tuloksellisuutta 
toimistolaitteiden energiantehokkuuden 
parantamisessa ja valmistajien 
markkinamahdollisuuksien avaamisessa 
sekä laatii arvion vaihtoehtoisista 
toimintamuodoista, kuten unionin 
lainsäädännön, erityisesti direktiivien 
2009/125/EY ja 2010/30/EY, 
mahdollistamista vaihtoehdoista. Näiden 
arviointien tulokset on toimitettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vähintään kaksi vuotta ennen sopimuksen 
voimassaoloajan päättymistä."

Ennen kuin sopimuspuolet keskustelevat 
sopimuksen uusimisesta sen XIV artiklan 
2 kohdan mukaisesti, komissio arvioi 
Energy Star -ohjelman tuloksellisuutta 
toimistolaitteiden energiantehokkuuden 
parantamisessa, työpaikkojen luomisessa
ja valmistajien markkinamahdollisuuksien 
avaamisessa sekä laatii arvion 
vaihtoehtoisista toimintamuodoista, kuten 
unionin lainsäädännön, erityisesti 
direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EY, 
mahdollistamista vaihtoehdoista. Näiden 
arviointien tulokset on toimitettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vähintään kaksi vuotta ennen sopimuksen 
voimassaoloajan päättymistä."

Or. ro
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