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Grozījums Nr. 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Regulas 4. panta 4. punkts būtu 
jāsvītro, lai ņemtu vērā jaunā nolīguma 
VI pantu, kurā paredzētas divas atsevišķas 
ražojumu sertifikācijas shēmas 
(pašsertifikācija attiecībā uz ražojumiem, 
ko laiž Savienības tirgū, un trešās puses 
sertifikācija ražojumiem, ko laiž Savienoto 
Valstu tirgū).

(4) Regulas 4. panta 4. punkts būtu 
jāsvītro, lai ņemtu vērā jaunā nolīguma 
VI pantu, kurā paredzētas divas atsevišķas 
ražojumu sertifikācijas shēmas 
(pašsertifikācija attiecībā uz ražojumiem, 
ko laiž Savienības tirgū, un trešās puses 
sertifikācija ražojumiem, ko laiž Savienoto 
Valstu tirgū). Ilgtermiņā Savienībai 
vajadzētu strādāt pie tā, lai saskaņotu 
ASV un Savienības sertifikācijas shēmas, 
lai abām pusēm būtu trešās puses 
sertifikācijas shēmas.

Or. en

Pamatojums

Ja ES neuzņemas ieviest trešās puses sertifikāciju, ilgtermiņā pastāv risks, ka Eiropas 
ražotāju tirgus daļa ASV samazināsies, jo trešās valstīs sertificēta biroja tehnika būs 
pievilcīgāka patērētājiem (viņi uzskatīs, ka tā ir droša un atbilst augstiem standartiem). Līdz 
ar to trešās puses sertifikācijai ilgtermiņa būs pozitīva ietekme uz Eiropas ražotājiem.

Grozījums Nr. 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ja Savienība neuzņemas ieviest 
trešās puses sertifikāciju, ilgtermiņā 
pastāv risks, ka Eiropas ražotāju tirgus 
daļa ASV samazināsies, jo trešās valstīs 
ražotas un sertificēta biroja tehnika būs 
pievilcīgāka patērētājiem (viņi uzskatīs, ka 
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tā ir droša un atbilst augstiem 
standartiem). Līdz ar trešās puses 
sertifikācijas ieviešanai ilgtermiņā būs 
pozitīva ietekme uz Eiropas ražotājiem.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 4
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 106/2008
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmu Energy Star attiecīgi
koordinē ar citiem Eiropas Savienības 
marķēšanas vai kvalitātes sertifikācijas 
pasākumiem, kā arī ar sistēmām, 
piemēram, jo īpaši ar Eiropas Savienības 
ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu, kas 
izveidota ar Regulu (EK) Nr. 66/2010, 
norādēm par enerģijas un citu resursu 
patēriņu uz etiķetēm un ražojumu standarta 
informācijā ar enerģiju saistītiem 
ražojumiem, kuras ieviestas ar 
Direktīvu 2010/30/EK, un pasākumiem, ar 
ko īsteno Direktīvu 2009/125/EK.
Koordinēšana iekļauj pierādījumu apmaiņu 
un, attiecīgā gadījumā, kopēju specifikāciju 
un prasību līmeni saistībā ar dažādām 
sistēmām.

1. Programma Energy Star dod pienesumu 
dalībvalstu un Savienības 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanai, 
kas minēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes …/… Direktīvas …/2012/ES 
[par energoefektivitāti un ar ko atceļ 
Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK]1 1. 
un 3. pantā. Tā ir attiecīgi saskaņota ar 
citiem Eiropas Savienības marķēšanas vai 
kvalitātes sertifikācijas pasākumiem, kā arī 
ar sistēmām, piemēram, jo īpaši ar Eiropas 
Savienības ekomarķējuma piešķiršanas 
sistēmu, kas izveidota ar Regulu (EK) 
Nr. 66/2010, norādēm par enerģijas un citu 
resursu patēriņu uz etiķetēm un ražojumu 
standarta informācijā ar enerģiju saistītiem 
ražojumiem, kuras ieviestas ar 
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Direktīvu 2010/30/EK, un pasākumiem, ar 
ko īsteno Direktīvu 2009/125/EK.
Koordinēšana iekļauj pierādījumu apmaiņu
un, attiecīgā gadījumā, kopēju specifikāciju 
un prasību līmeni saistībā ar dažādām 
sistēmām.

__________________
1 OV L

Or. en

Pamatojums

Tam, ka programma Energy Star dod pienesumu ES energoefektivitātes direktīvā nosprausto 
mērķu izpildei, nav vajadzīgs īpašs paskaidrojums.

Grozījums Nr. 5
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 106/2008
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Savienības un attiecīgo valstu 
tiesību aktus un ekonomiskos kritērijus, uz 
Nolīguma darbības laiku centrālās 
pārvaldes iestādes, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, attiecībā uz preču piegādes 
publiskā iepirkuma līgumiem, kas atbilst 
minētās direktīvas 7. pantā noteiktajām 
robežvērtībām, nosaka tādu 
energoefektivitātes prasību piemērošanu, 
kas nav zemākas par Energy Star kopējām 
specifikācijām. Šo pantu piemēro, neskarot 
noteikumus, kas minēti 5. pantā un III 
pielikuma f) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā […./../ES] par

1. Neskarot Savienības un attiecīgo valstu 
tiesību aktus, uz Nolīguma darbības laiku
līgumslēdzējas iestādes, kā noteikts 1. 
panta 9. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 
2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 
valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un 
pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūru, attiecībā uz 
preču piegādes publiskā iepirkuma 
līgumiem, kas atbilst minētās direktīvas 7. 
pantā noteiktajām robežvērtībām, nosaka 
tādu energoefektivitātes prasību 
piemērošanu, kas nav zemākas par Energy 
Star kopējām specifikācijām. Šo pantu 
piemēro, neskarot noteikumus, kas minēti 
5. pantā un III pielikuma f) punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā
…./2012/ES [par energoefektivitāti un ar 
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energoefektivitāti un ar ko atceļ 
Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK.

ko atceļ Direktīvas 2004/8/EK un
2006/32/EK].

Or. en

Pamatojums

Noteikumiem par publisko iepirkumu vajadzētu attiekties uz visām Iepirkumu 
direktīvā 2004/18/EK definētajām publiskā sektora iestādēm.

Grozījums Nr. 6
Satu Hassi
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 106/2008
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Savienības un attiecīgo valstu 
tiesību aktus un ekonomiskos kritērijus, uz 
Nolīguma darbības laiku centrālās 
pārvaldes iestādes, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, attiecībā uz preču piegādes 
publiskā iepirkuma līgumiem, kas atbilst
minētās direktīvas 7. pantā noteiktajām 
robežvērtībām, nosaka tādu
energoefektivitātes prasību piemērošanu, 
kas nav zemākas par Energy Star kopējām 
specifikācijām. Šo pantu piemēro, neskarot 
noteikumus, kas minēti 5. pantā un III 
pielikuma f) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā […./../ES] par 
energoefektivitāti un ar ko atceļ 
Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK.

1. Neskarot Savienības un attiecīgo valstu 
tiesību aktus un ekonomiskos kritērijus, uz 
Nolīguma darbības laiku līgumslēdzējas
iestādes, kā noteikts 1. panta 9. punktā
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Direktīvā 
2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 
valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un 
pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūru, iepērk tikai 
tādu biroja tehniku, kura atbilst 
energoefektivitātes prasībām, kas nav 
zemākas par Energy Star kopējām 
specifikācijām. Šo pantu piemēro, neskarot 
noteikumus, kas minēti 5. pantā un III 
pielikuma f) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā …./2012/ES [par 
energoefektivitāti un ar ko atceļ
Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK].

Or. en
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Pamatojums

Nav pamata attiecināt pienākumu iepirkt energoefektīvu biroja tehniku tikai uz centrālajām 
valdībām un tikai uz tādiem preču piegādes līgumiem, kuru vērtība nav mazāka par publiskā 
iepirkuma direktīvā noteikto robežvērtību. Publiskais sektors varētu mainīt attieksmi un 
veicināt pāreju uz energoefektīvākām iekārtām, un šī iespēja ir jāizmanto pilnībā.

Grozījums Nr. 7
Zofija Mazej Kukovič

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 106/2008
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Savienības un attiecīgo valstu 
tiesību aktus un ekonomiskos kritērijus, uz 
Nolīguma darbības laiku centrālās 
pārvaldes iestādes, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, attiecībā uz preču piegādes 
publiskā iepirkuma līgumiem, kas atbilst 
minētās direktīvas 7. pantā noteiktajām 
robežvērtībām, nosaka tādu 
energoefektivitātes prasību piemērošanu, 
kas nav zemākas par Energy Star kopējām 
specifikācijām. Šo pantu piemēro, neskarot 
noteikumus, kas minēti 5. pantā un III 
pielikuma f) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā […./../ES] par 
energoefektivitāti un ar ko atceļ 
Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK.

1. Neskarot Savienības un attiecīgo valstu 
tiesību aktus un ekonomiskos kritērijus, uz 
Nolīguma darbības laiku centrālās 
pārvaldes iestādes, kā paredzēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, attiecībā uz preču piegādes 
publiskā iepirkuma līgumiem, kas atbilst 
minētās direktīvas 7. pantā noteiktajām 
robežvērtībām, nosaka tādu 
energoefektivitātes prasību piemērošanu, 
kas nav zemākas par Energy Star kopējām 
specifikācijām. Dalībvalstīm ir jāmudina 
reģionālā un vietējā līmeņa 
līgumslēdzējas iestādes ievērot šīs 
prasības. Šo pantu piemēro, neskarot 
noteikumus, kas minēti 5. pantā un III 
pielikuma f) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā …./2012/ES [par 
energoefektivitāti un ar ko atceļ 
Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK].

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 106/2008
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. EUESB pārstāvjiem, paužot viedokli 
Komisijai, ir jāņem vērā priekšizpētes un 
tirgus izpētes rezultāti, kā arī esošās
tehniskās iespējas samazināt enerģijas 
patēriņu.

4. EUESB pārstāvjiem, paužot viedokli 
Komisijai, ir jāņem vērā priekšizpētes un 
tirgus izpētes rezultāti, kā arī labākās 
pieejamās tehniskās iespējas samazināt 
enerģijas patēriņu.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 106/2008
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija jo īpaši ņem vērā mērķi noteikt 
augsta līmeņa kopējās specifikācijas, kā 
paredzēts Nolīguma I panta 3. punktā, lai 
samazinātu enerģijas patēriņu, un pienācīgi 
ņem vērā pieejamo tehnoloģiju un saistītās 
izmaksas. Jo īpaši, pirms izteikt 
apsvērumus par jaunām kopējām 
specifikācijām, EUESB ņem vērā 
ekodizaina pētījumu jaunākos rezultātus.

5. Komisija īpaši ņem vērā mērķi noteikt 
augsta līmeņa kopējās specifikācijas, kā 
paredzēts Nolīguma I panta 3. punktā, lai 
samazinātu enerģijas patēriņu un pienācīgi 
ievērotu pieejamo tehnoloģiju un saistītās 
dzīvescikla izmaksas. Jo īpaši, pirms izteikt 
apsvērumus par jaunām kopējām 
specifikācijām, EUESB ņem vērā 
ekodizaina pētījumu jaunākos rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Silvia-Adriana Ţicău
Ārlietu komitejas vārdā
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Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 106/2008
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms Nolīguma Puses uzsāk apspriest tā 
atjaunošanu saskaņā ar tā XIV panta 
2. punktu, Komisija novērtē programmas 
Energy Star efektivitāti biroja iekārtu 
energoefektivitātes uzlabošanā un tirgus 
iespēju pavēršanā ražotājiem un novērtē 
alternatīvas politikas iespējas, ko sniedz 
Savienības tiesību akti, jo īpaši 
Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/EK.
Šā novērtējuma rezultātus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā 
divus gadus pirms Nolīguma darbības 
termiņa izbeigšanās.

Pirms Nolīguma Puses uzsāk apspriest tā 
atjaunošanu saskaņā ar tā XIV panta 
2. punktu, Komisija novērtē programmas 
Energy Star efektivitāti biroja iekārtu 
energoefektivitātes uzlabošanā, jaunu 
darbavietu radīšanā un tirgus iespēju 
pavēršanā ražotājiem un novērtē 
alternatīvas politikas iespējas, ko sniedz 
Savienības tiesību akti, jo īpaši 
Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/EK.
Šā novērtējuma rezultātus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā 
divus gadus pirms Nolīguma darbības 
termiņa izbeigšanās.

Or. ro


