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Pakeitimas 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atsižvelgiant į naujo susitarimo VI 
straipsnį, kuriame numatytos dvi atskiros 
produktų sertifikavimo sistemos (Sąjungos 
rinkai tiekiamus produktus gamintojai 
sertifikuoja savarankiškai, o JAV rinkai 
tiekiamus produktus sertifikuoja tretieji 
subjektai), turėtų būti išbraukta 4 straipsnio 
4 dalis;

(4) atsižvelgiant į naujo susitarimo VI 
straipsnį, kuriame numatytos dvi atskiros 
produktų sertifikavimo sistemos (Sąjungos 
rinkai tiekiamus produktus gamintojai 
sertifikuoja savarankiškai, o JAV rinkai 
tiekiamus produktus sertifikuoja tretieji 
subjektai), turėtų būti išbraukta 4 straipsnio 
4 dalis. Ilguoju laikotarpiu Sąjunga turėtų 
siekti suderinti Jungtinių Valstijų ir 
Europos Sąjungos sertifikavimo sistemas, 
kad abiejų šalių produktus sertifikuotų 
tretieji subjektai;

Or. en

Pagrindimas

Jei ES ilguoju laikotarpiu nepakeis tvarkos, kad jos produktus sertifikuotų tretieji subjektai, 
esama rizikos, kad Europos gamintojai sumažins savo rinkos dalį JAV, nes jiems bus 
patraukliau investuoti į trečiosios šalies sertifikuotą raštinės įrangą (užtikrinami aukšti 
standartai). Ilguoju laikotarpiu tai turės teigiamos įtakos Europos gamintojams.

Pakeitimas 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) jei Sąjunga ilguoju laikotarpiu 
nepakeis tvarkos, kad jos produktus 
sertifikuotų tretieji subjektai, esama 
rizikos, kad Europos gamintojų dalis 
Jungtinėse Amerikos Valstijose sumažės, 
nes vartotojams bus patraukliau 
investuoti į trečiosios šalies sertifikuotą
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raštinės įrangą (užtikrinami aukšti 
standartai). Todėl trečiųjų šalių atliekamo 
sertifikavimo pasirinkimas ilguoju 
laikotarpiu Europos gamintojams padarys 
teigiamą poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Bendra sistema padės vartotojui, nes rinka bus ne tokia sudėtinga ir skaidresnė. Į „Energy 
star“ susitarimą galėtų būti žvelgiama kaip į jau ES galiojančių žymėjimo sistemų tęsinį. 
Vartotojams reikia žinoti, kokiu pagrindu parengtas klasifikavimas. Su šiuo žymėjimu susijusi 
problema, palyginti su kitomis ES sistemomis, yra ta, kad jis nesuteikia galimybės sužinoti 
raštinės įrangos elektros vartojimo efektyvumo santykinių rodiklių. Galima daryti išvadą, kad 
skirtingos žymėjimo sistemos, palyginti su bendra žymėjimo sistema, raštinės įrangoms 
gamintojams kainuoja brangiau (kadangi reglamentas tampa vis sudėtingesnis), o tai reiškia, 
kad vartotojai turės mokėti nepagrįstai aukštą kainą už savo įrangą.

Pakeitimas 4
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 106/2008
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinkamais atvejais Energy Star 
programa koordinuojama su kitomis 
Europos Sąjungos ženklinimo arba 
kokybės sertifikavimo priemonėmis bei 
schemomis, pavyzdžiui, visų pirma 
Reglamentu (EB) Nr. 66/2010 nustatyta 
Europos Sąjungos ekologinio ženklo 
suteikimo schema, Direktyvoje 
2010/30/EB numatytu su energija susijusių 
gaminių energijos ir kitų išteklių 
suvartojimo parodymu ženklinant gaminį 
bei pateikiant standartinę informaciją apie 
gaminį, taip pat Direktyvos 2009/125/EB 
įgyvendinimo priemonėmis. Koordinuojant 
programą, keičiamasi įrodymais ir 
prireikus skirtingoms schemoms nustatomi 

1. „Energy Star“ programa prisideda prie 
valstybių narių ir Sąjungos energijos 
vartojimo efektyvumo tikslų siekimo, kaip 
nurodyta ... Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvoje ..../2012/ES [dėl 
energijos vartojimo efektyvumo, kuria 
panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 
2006/32/EB]1. Tinkamais atvejais ji
koordinuojama su kitomis Europos 
Sąjungos ženklinimo arba kokybės 
sertifikavimo priemonėmis bei schemomis, 
pavyzdžiui, visų pirma Reglamentu (EB) 
Nr. 66/2010 nustatyta Europos Sąjungos 
ekologinio ženklo suteikimo schema, 
Direktyvoje 2010/30/EB numatytu su 
energija susijusių gaminių energijos ir kitų 
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bendri specifikacijų ir reikalavimų lygiai. išteklių suvartojimo parodymu ženklinant 
gaminį bei pateikiant standartinę 
informaciją apie gaminį, taip pat 
Direktyvos 2009/125/EB įgyvendinimo 
priemonėmis. Koordinuojant programą, 
keičiamasi įrodymais ir prireikus 
skirtingoms schemoms nustatomi bendri 
specifikacijų ir reikalavimų lygiai.

__________________
1 OL L

Or. en

Pagrindimas

Savaime suprantama, kad „Energy Star“ programa turėtų prisidėti siekiant ES Direktyvos dėl 
energijos vartojimo efektyvumo tikslų.

Pakeitimas 5
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 106/2008
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susitarimo galiojimo laikotarpiu
centrinės valdžios institucijos, apibrėžtos 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, 
nedarydamos poveikio Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų bei ekonominių 
kriterijų taikymui, viešojo prikimo 
sutartyse, kurių vertė lygi minėtos 
direktyvos 7 straipsnyje nurodytoms 
riboms arba jas viršija, nustato energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimus, ne 
mažiau griežtus nei bendrosiose 
specifikacijose. Šis straipsnis taikomas 
nedarant poveikio Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos […./../ES] dėl energijos 

1. Susitarimo galiojimo laikotarpiu
perkančiosios organizacijos, apibrėžtos 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 
9 dalyje, nedarydamos poveikio Sąjungos 
ir nacionalinės teisės aktų taikymui, 
viešojo prikimo sutartyse, kurių vertė lygi 
minėtos direktyvos 7 straipsnyje 
nurodytoms riboms arba jas viršija, nustato 
energijos vartojimo efektyvumo 
reikalavimus, ne mažiau griežtus nei 
bendrosiose specifikacijose Šis straipsnis 
taikomas nedarant poveikio [Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos
…./2012/ES dėl energijos vartojimo 
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vartojimo efektyvumo, kuria panaikinamos 
direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, 5 
straipsnio ir III priedo f punkto 
nuostatoms.

efektyvumo, kuria panaikinamos 
direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB], III 
priedo 5 straipsnio ir f punkto nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl viešųjų pirkimų turėtų būti taikomos visoms institucijoms, kaip nurodyta 
Viešųjų pirkimų direktyvoje 2004/18/EB.

Pakeitimas 6
Satu Hassi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 106/2008
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susitarimo galiojimo laikotarpiu
centrinės valdžios institucijos, apibrėžtos
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, 
nedarydamos poveikio Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų bei ekonominių 
kriterijų taikymui, viešojo prikimo 
sutartyse, kurių vertė lygi minėtos 
direktyvos 7 straipsnyje nurodytoms 
riboms arba jas viršija, nustato energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimus, ne 
mažiau griežtus nei bendrosiose 
specifikacijose. Šis straipsnis taikomas 
nedarant poveikio Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos […./../ES] dėl energijos 
vartojimo efektyvumo, kuria panaikinamos 
direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, 5 
straipsnio ir III priedo f punkto 
nuostatoms.

1. Susitarimo galiojimo laikotarpiu
perkančiosios organizacijos, kaip 
apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo 1 straipsnio 9 dalyje, 
nedarydamos poveikio Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų bei ekonominių 
kriterijų taikymui, perka tik tokią raštinės 
įrangą, kurios energijos vartojimo 
efektyvumo reikalavimai ne mažiau griežti
nei nurodyti bendrosiose specifikacijose.
Šis straipsnis taikomas nedarant poveikio
[Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
…./2012/ES dėl energijos vartojimo 
efektyvumo, kuria panaikinamos 
direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB], III 
priedo 5 straipsnio ir f punkto nuostatoms.

Or. en
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Pagrindimas

Nėra pagrįsta nustatyti prievolę energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus atitinkančią 
raštinės įrangą pirkti tik vyriausybėms ir tik pagal tiekimo sutartis, kurių vertė didesnė arba 
lygi viešųjų pirkimų direktyvoje nurodytai ribai. Viešasis sektorius galėtų tapti lyderiu 
pereinant prie efektyviau energiją naudojančių prietaisų, ir šį potencialą reikia visapusiškai 
išnaudoti.

Pakeitimas 7
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 106/2008
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susitarimo galiojimo laikotarpiu 
centrinės valdžios institucijos, apibrėžtos 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, 
nedarydamos poveikio Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų bei ekonominių 
kriterijų taikymui, viešojo prikimo 
sutartyse, kurių vertė lygi minėtos 
direktyvos 7 straipsnyje nurodytoms 
riboms arba jas viršija, nustato energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimus, ne 
mažiau griežtus nei bendrosiose 
specifikacijose. Šis straipsnis taikomas 
nedarant poveikio Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos […./../ES] dėl energijos 
vartojimo efektyvumo, kuria panaikinamos 
direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, 5 
straipsnio ir III priedo f punkto 
nuostatoms.

1. Susitarimo galiojimo laikotarpiu 
centrinės valdžios institucijos, apibrėžtos 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, 
nedarydamos poveikio Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų bei ekonominių 
kriterijų taikymui, viešojo prikimo 
sutartyse, kurių vertė lygi minėtos 
direktyvos 7 straipsnyje nurodytoms 
riboms arba jas viršija, nustato energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimus, ne 
mažiau griežtus nei bendrosiose 
specifikacijose. Valstybės narės skatina 
regionų ir vietos lygmens perkančiąsias 
organizacijas laikytis šių reikalavimų. Šis 
straipsnis taikomas nedarant poveikio
[Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
…./2012/ES dėl energijos vartojimo 
efektyvumo, kuria panaikinamos 
direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB], III 
priedo 5 straipsnio ir f punkto nuostatoms.

Or. en
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Pakeitimas 8
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 106/2008
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. ESESV nariai, teikdami savo nuomonę 
Komisijai, atsižvelgia į įgyvendinamumo ir 
rinkos tyrimų rezultatus bei turimas 
energijos vartojimo mažinimo 
technologijas.

4. ESESV nariai, teikdami savo nuomonę 
Komisijai, atsižvelgia į įgyvendinamumo ir 
rinkos tyrimų rezultatus bei geriausias
turimas energijos vartojimo mažinimo 
technologijas.

Or. en

Pakeitimas 9
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 106/2008
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdama sumažinti energijos vartojimą 
Komisija ypač atsižvelgia į Susitarimo I 
straipsnio 3 dalyje nurodytą tikslą parengti 
plataus užmojo bendrąsias specifikacijas ir 
tinkamai atsižvelgia į turimas technologijas 
ir susijusias išlaidas. Prieš pateikdama 
nuomonę dėl naujų bendrų specifikacijų, 
ESESV visų pirma atsižvelgia į naujausius 
ekologinio projektavimo tyrimų rezultatus.

5. Siekdama sumažinti energijos vartojimą 
Komisija ypač atsižvelgia į Susitarimo I 
straipsnio 3 dalyje nurodytą tikslą parengti 
plataus užmojo bendrąsias specifikacijas ir 
tinkamai atsižvelgia į turimas technologijas 
ir susijusias gyvavimo ciklo išlaidas. Prieš 
pateikdama nuomonę dėl naujų bendrų 
specifikacijų, ESESV visų pirma 
atsižvelgia į naujausius ekologinio 
projektavimo tyrimų rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 10
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 106/2008
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš Susitarimo šalims tariantis dėl jo 
pratęsimo pagal Susitarimo XIV straipsnio 
2 dalį, Komisija įvertina, koks Energy Star 
programos veiksmingumas gerinant 
raštinės įrangos energijos vartojimo 
efektyvumą ir suteikiant rinkos galimybių 
gamintojams, ir įvertina alternatyvias 
politikos galimybes, pavyzdžiui, nustatytas 
Sąjungos teisės aktuose, ypač direktyvose 
2009/125/EB ir 2010/30/EB. Šių dviejų 
vertinimų rezultatai pranešami Europos 
Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip likus 
dvejiems metams iki Susitarimo galiojimo 
pabaigos.

Prieš Susitarimo šalims tariantis dėl jo 
pratęsimo pagal Susitarimo XIV straipsnio 
2 dalį, Komisija įvertina, koks „Energy 
Star“ programos veiksmingumas gerinant 
raštinės įrangos energijos vartojimo 
efektyvumą, kuriant darbo vietas ir 
suteikiant rinkos galimybių gamintojams, ir 
įvertina alternatyvias politikos galimybes, 
pavyzdžiui, nustatytas Sąjungos teisės 
aktuose, ypač direktyvose 2009/125/EB ir 
2010/30/EB. Šių dviejų vertinimų 
rezultatai pranešami Europos Parlamentui 
ir Tarybai ne vėliau kaip likus dvejiems 
metams iki Susitarimo galiojimo pabaigos.

Or. ro


