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Módosítás 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az új megállapodás VI. cikkének 
figyelembevétele érdekében – amely két 
külön termékbejegyzési rendszer (az Unió 
piacán forgalmazott termékek esetében 
öntanúsítás, az Egyesült Államok piacán 
forgalomba hozott termékek esetében 
harmadik fél általi tanúsítás) 
alkalmazásáról rendelkezik – indokolt 
elhagyni a rendelet 4. cikkének (4) 
bekezdését.

(4) Az új megállapodás VI. cikkének 
figyelembevétele érdekében – amely két 
külön terméktanúsítási rendszer (az Unió 
piacán forgalmazott termékek esetében 
öntanúsítás, az Egyesült Államok piacán 
forgalomba hozott termékek esetében 
harmadik fél általi tanúsítás) 
alkalmazásáról rendelkezik – indokolt 
elhagyni a rendelet 4. cikkének (4) 
bekezdését. Hosszú távon az Uniónak az 
Egyesült Államokban és az EU-ban 
használt tanúsítási rendszerek oly módon 
történő harmonizálására kell törekednie, 
hogy mindkét fél alkalmazhassa a 
harmadik fél általi tanúsítást.

Or. en

Indokolás

Ha az EU nem vezeti be a harmadik fél általi tanúsítást, hosszú távon azt kockáztatja, hogy az 
európai gyártók piaci részesedése az USA-ban szűkül, mivel a fogyasztók vonzóbbnak találják 
majd a harmadik fél által tanúsított irodai berendezésekbe való beruházást (a magas minőség 
garanciája miatt). Ezért ennek bevezetése hosszú távon előnyös lesz az európai gyártók 
számára.

Módosítás 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ha az EU nem vezeti be a harmadik 
fél általi tanúsítást, hosszú távon azt 
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kockáztatja, hogy az európai gyártók piaci
részesedése az USA-ban szűkül, mivel a 
fogyasztók – a magas minőség garanciája 
miatt – vonzóbbnak találják majd a 
harmadik fél által tanúsított irodai 
berendezésekbe való beruházást. Ezért a 
harmadik fél általi tanúsítás bevezetése 
hosszú távon előnyös lesz az európai 
gyártók számára.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 4
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
106/2008/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Energy Star programot össze kell 
hangolni – adott esetben – más európai 
uniós címkézési vagy minőségtanúsítási 
rendszerekkel, és különösen olyan 
rendszerekkel, mint az ökocímke 
odaítélésének a 66/2010/EK rendelettel 
megállapított európai uniós rendszere, a 
2010/30/EK irányelvvel előírt, az 
energiával kapcsolatos termékek energia-
és egyéb erőforrás-fogyasztásának 
címkézéssel és szabványos 
termékismertetővel történő jelölése, 

(1) Az Energy Star program hozzájárul a 
tagállamok és az EU energiahatékonysági 
céljainak teljesítéséhez, az 
energiahatékonyságról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, ...-i 
.../2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 1. és 3. cikkében foglaltakkal 
összhangban. A programot össze kell 
hangolni – adott esetben – más európai 
uniós címkézési vagy minőségtanúsítási 
rendszerekkel, és különösen olyan 
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valamint a 2009/125/EK irányelvet 
végrehajtó intézkedések. Ez az 
összehangolás kiterjed a bizonyítékok 
cseréjére és adott esetben közös előírás- és 
követelményszintek meghatározására a 
különböző rendszerek között.

rendszerekkel, mint az ökocímke 
odaítélésének a 66/2010/EK rendelettel 
megállapított európai uniós rendszere, a 
2010/30/EK irányelvvel előírt, az 
energiával kapcsolatos termékek energia-
és egyéb erőforrás-fogyasztásának 
címkézéssel és szabványos 
termékismertetővel történő jelölése, 
valamint a 2009/125/EK irányelvet 
végrehajtó intézkedések. Ez az 
összehangolás kiterjed a bizonyítékok 
cseréjére és adott esetben közös előírás- és 
követelményszintek meghatározására a 
különböző rendszerek között.

__________________
1 HL L

Or. en

Indokolás

Magától értetődik, hogy az Energy Star-nak hozzá kell járulnia az uniós energiahatékonysági 
irányelvben rögzített célok teljesítéséhez.

Módosítás 5
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
106/2008/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megállapodás időtartamára az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
központi kormányzati hatóságok az uniós 
és a nemzeti jog, valamint a gazdasági 
szempontok sérelme nélkül meghatározzák 
az említett irányelv 7. cikkében 

(1) A megállapodás időtartamára az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 
(9) bekezdésében foglalt meghatározás 
szerinti ajánlatkérők az uniós és a nemzeti 
jog sérelme nélkül meghatározzák az 
említett irányelv 7. cikkében meghatározott 
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meghatározott határértékeket teljesítő vagy 
azokat túllépő, árubeszerzésre irányuló 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó –
legalább a közös műszaki előírásokkal 
megegyező szintű – energiahatékonysági 
követelményeket. E cikk az 
energiahatékonyságról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
[…./../EU] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 5. cikkében és III. mellékletének 
f) pontjában foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó.

határértékeket teljesítő vagy azokat túllépő, 
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződésekre vonatkozó – legalább a 
közös műszaki előírásokkal megegyező 
szintű – energiahatékonysági 
követelményeket. E cikk az 
energiahatékonyságról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
[…./2012/EU] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 5. cikkében és III. 
mellékletének f) pontjában foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezést valamennyi, a közbeszerzésről szóló 2004/18/EK 
irányelv szerinti közhatóságra alkalmazni kell.

Módosítás 6
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
106/2008/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megállapodás időtartamára az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
központi kormányzati hatóságok az uniós 
és a nemzeti jog, valamint a gazdasági 
szempontok sérelme nélkül meghatározzák 
az említett irányelv 7. cikkében 
meghatározott határértékeket teljesítő 
vagy azokat túllépő, árubeszerzésre 

(1) A megállapodás időtartamára az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 
(9) bekezdésében foglalt meghatározás
szerinti ajánlatkérők az uniós és a nemzeti 
jog, valamint a gazdasági szempontok 
sérelme nélkül kizárólag olyan irodai 
berendezéseket vásárolhatnak, amelyek
eleget tesznek legalább a közös műszaki 
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irányuló közbeszerzési szerződésekre 
vonatkozó – legalább a közös műszaki 
előírásokkal megegyező szintű –
energiahatékonysági követelményeket. E 
cikk az energiahatékonyságról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
[…./../EU] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 5. cikkében és III. mellékletének 
f) pontjában foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó.

előírásokkal megegyező szintű 
energiahatékonysági követelményeknek. E 
cikk az energiahatékonyságról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
[…./2012/EU] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 5. cikkében és III. 
mellékletének f) pontjában foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt, hogy a hatékony energiafelhasználású irodai berendezések vásárlására 
vonatkozó kötelezettség alkalmazását a központi kormányzatra korlátozzuk, ráadásul azon 
belül is csak a közbeszerzési irányelvben meghatározott határértékeket teljesítő vagy azokat 
túllépő, árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződésekre. A közszféra komoly 
előmozdítója lehet a nagyobb energiahatékonyságú berendezések felé való elmozdulásnak, és 
ezt a potenciált teljes súllyal ki kéne használni.

Módosítás 7
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
106/2008/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megállapodás időtartamára az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
központi kormányzati hatóságok az uniós 
és a nemzeti jog, valamint a gazdasági 
szempontok sérelme nélkül meghatározzák 
az említett irányelv 7. cikkében 
meghatározott határértékeket teljesítő vagy 
azokat túllépő, árubeszerzésre irányuló 

(1) A megállapodás időtartamára az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
központi kormányzati hatóságok az uniós 
és a nemzeti jog, valamint a gazdasági 
szempontok sérelme nélkül meghatározzák 
az említett irányelv 7. cikkében 
meghatározott határértékeket teljesítő vagy 
azokat túllépő, árubeszerzésre irányuló 
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közbeszerzési szerződésekre vonatkozó –
legalább a közös műszaki előírásokkal 
megegyező szintű – energiahatékonysági 
követelményeket. E cikk az 
energiahatékonyságról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
[…./../EU] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 5. cikkében és III. mellékletének 
f) pontjában foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó.

közbeszerzési szerződésekre vonatkozó –
legalább a közös műszaki előírásokkal 
megegyező szintű – energiahatékonysági 
követelményeket. A tagállamok ösztönzik 
a regionális és helyi szintű ajánlatkérőket 
e követelmények alkalmazására. E cikk az 
energiahatékonyságról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
[…./2012/EU] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 5. cikkében és III. 
mellékletének f) pontjában foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 8
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
106/2008/EK rendelet
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az EUEST tagjai véleményt 
nyújtanak be a Bizottságnak, figyelembe 
kell venniük a megvalósíthatósági és piaci 
tanulmányok eredményeit, illetve az 
energiafogyasztás csökkentésére
rendelkezésre álló technológiát.

(4) Ha az EUEST tagjai véleményt 
nyújtanak be a Bizottságnak, figyelembe 
kell venniük a megvalósíthatósági és piaci 
tanulmányok eredményeit, illetve az 
energiafogyasztás csökkentésére 
rendelkezésre álló legjobb technológiát.

Or. en

Módosítás 9
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
106/2008/EK rendelet
11 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság az energiafogyasztás 
csökkentése céljából – a megállapodás I. 
cikkének (3) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően – különösen figyelembe veszi 
a magas követelményeket támasztó közös 
műszaki előírások felállításának 
célkitűzését, és kellő figyelmet fordít a 
rendelkezésre álló technológiára és az 
azokkal járó költségekre. Az EUEST, 
különösen valamely új közös műszaki 
előírásokról szóló véleményének 
benyújtása előtt figyelembe veszi a 
környezetbarát tervezésről szóló 
tanulmányok legújabb eredményeit.

(5) A Bizottság az energiafogyasztás 
csökkentése céljából – a megállapodás I. 
cikkének (3) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően – különösen figyelembe veszi 
a magas követelményeket támasztó közös 
műszaki előírások felállításának 
célkitűzését, és kellő figyelmet fordít a 
rendelkezésre álló technológiára és az 
azokkal járó életciklus-költségekre. Az 
EUEST, különösen valamely új közös 
műszaki előírásokról szóló véleményének 
benyújtása előtt figyelembe veszi a 
környezetbarát tervezésről szóló 
tanulmányok legújabb eredményeit.

Or. en

Módosítás 10
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
106/2008/EK rendelet
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mielőtt a megállapodásban részes felek a 
megállapodás megújításáról tárgyalnának 
annak XIV. cikke (2) bekezdésével 
összhangban, a Bizottság értékeli az 
Energy Star program hatásosságát az irodai 
berendezések energiahatékonyságának 
javítása és a gyártók piaci lehetőségeinek 
biztosítása terén, és megvizsgálja az uniós 
jogszabályokban, jelesül a 2009/125/EK és 
a 2010/30/EK irányelvben meghatározott 
egyéb felmerülő szakpolitikai 
lehetőségeket. Az említett értékelés és 
vizsgálatok eredményét a megállapodás 
lejárta előtt legalább két évvel megküldi az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Mielőtt a megállapodásban részes felek a 
megállapodás megújításáról tárgyalnának 
annak XIV. cikke (2) bekezdésével 
összhangban, a Bizottság értékeli az 
Energy Star program hatásosságát az irodai 
berendezések energiahatékonyságának 
javítása, az új munkahelyek létesítése és a 
gyártók piaci lehetőségeinek biztosítása 
terén, és megvizsgálja az uniós 
jogszabályokban, jelesül a 2009/125/EK és 
a 2010/30/EK irányelvben meghatározott 
egyéb felmerülő szakpolitikai 
lehetőségeket. Az említett értékelés és 
vizsgálatok eredményét a megállapodás 
lejárta előtt legalább két évvel megküldi az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
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