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Poprawka 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Artykuł 4 ust. 4 należy skreślić w celu 
uwzględnienia art. VI nowej umowy, 
przewidującego wprowadzenie dwóch 
oddzielnych systemów certyfikacji 
produktów (certyfikacja własna produktów 
wprowadzanych do obrotu w Unii i 
certyfikacja zewnętrzna produktów 
wprowadzanych do obrotu w Stanach 
Zjednoczonych).

(4) Artykuł 4 ust. 4 należy skreślić w celu 
uwzględnienia art. VI nowej umowy, 
przewidującego wprowadzenie dwóch 
oddzielnych systemów certyfikacji 
produktów (certyfikacja własna produktów 
wprowadzanych do obrotu w Unii i 
certyfikacja zewnętrzna produktów 
wprowadzanych do obrotu w Stanach 
Zjednoczonych). W perspektywie 
długoterminowej Unia powinna pracować 
nad harmonizacją systemów certyfikacji w 
Stanach Zjednoczonych i Unii, tak by obie 
strony stosowały certyfikację zewnętrzną.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli UE nie zaangażuje się w certyfikację zewnętrzną w perspektywie długoterminowej, 
zachodzi ryzyko, że udział europejskich producentów na rynku USA zmniejszy się, ponieważ 
bardziej korzystne dla konsumentów będzie inwestowanie w posiadający zewnętrzne 
certyfikaty sprzęt biurowy (gwarancja wysokich standardów). W dłuższej perspektywie będzie 
to miało zatem pozytywne skutki dla europejskich producentów.

Poprawka 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Jeżeli UE nie zaangażuje się w 
certyfikację zewnętrzną w perspektywie 
długoterminowej, zachodzi ryzyko, że 
zmniejszy się udział europejskich 
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producentów na rynku Stanów 
Zjednoczonych, ponieważ bardziej 
korzystne dla konsumentów będzie 
inwestowanie w sprzęt biurowy 
posiadający zewnętrzne certyfikaty 
(gwarancja wysokich standardów). 
Opowiedzenie się za certyfikacją 
zewnętrzną będzie miało zatem pozytywne 
skutki dla europejskich producentów w 
perspektywie długoterminowej.

Or. en

Uzasadnienie

Jednolity system przysłuży się konsumentom, czyniąc rynek mniej skomplikowanym i bardziej 
przejrzystym. Umowa Energy Star może być postrzegana jako rozszerzenie już istniejących w 
UE systemów oznakowania, a jako konsumenci potrzebujemy znać kontekst klasyfikacji. 
Problem z tym oznakowaniem – w porównaniu z innymi systemami UE – polega na tym, że 
nie przewiduje on spojrzenia na szczególne zużycie energii elektrycznej przez sprzęt biurowy. 
W rezultacie różne systemy oznakowania w porównaniu z jednolitym systemem oznakowania 
nakładają wyższe koszty na producentów sprzętu biurowego (z powodu większej złożoności 
przepisów), co ostatecznie niepotrzebnie spowoduje podwyższenie ceny, jaką konsumenci 
zapłacą za kupowany sprzęt.

Poprawka 4
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 106/2008
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program Energy Star jest odpowiednio 
koordynowany z innymi rozwiązaniami 
Unii Europejskiej w zakresie znakowania 
lub świadectw jakości, a także z takimi 
programami jak w szczególności unijny 
program oznakowania ekologicznego 
ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 
66/2010, program wskazania poprzez 
etykietowanie oraz standardowe informacje 
o produkcie zużycia energii oraz innych 

1. Program Energy Star przyczynia się do 
wypełniania celów państw członkowskich 
i Unii w zakresie efektywności 
energetycznej zgodnie z art. 1 i 3 
dyrektywy ..../2012/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia ... [w sprawie 
efektywności energetycznej oraz 
uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 
2006/32/WE]1. Jest on odpowiednio 
koordynowany z innymi rozwiązaniami 
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zasobów przez produkty związane z 
energią ustanowiony dyrektywą 
2010/30/UE oraz środki wykonawcze do 
dyrektywy 2009/125/WE. Koordynacja ta 
obejmuje wymianę dowodów oraz, w 
stosownych przypadkach, ustanowienie 
wspólnych poziomów specyfikacji i 
wymogów dla różnych systemów.

Unii Europejskiej w zakresie znakowania 
lub świadectw jakości, a także z takimi 
programami jak w szczególności unijny 
program oznakowania ekologicznego 
ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 
66/2010, program wskazania poprzez 
etykietowanie oraz standardowe informacje 
o produkcie zużycia energii oraz innych 
zasobów przez produkty związane z 
energią ustanowiony dyrektywą 
2010/30/UE oraz środki wykonawcze do 
dyrektywy 2009/125/WE. Koordynacja ta 
obejmuje wymianę dowodów oraz, w 
stosownych przypadkach, ustanowienie 
wspólnych poziomów specyfikacji i 
wymogów dla różnych systemów.

__________________
1 Dz.U. L

Or. en

Uzasadnienie

Rozumie się samo przez się, że Energy Star powinien przyczyniać się do realizowania celów 
określonych w dyrektywie UE w sprawie efektywności energetycznej.

Poprawka 5
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 106/2008
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie obowiązywania Umowy 
centralne organy rządowe w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, bez 
uszczerbku dla unijnych i krajowych 
przepisów oraz kryteriów gospodarczych, 

1. W okresie obowiązywania Umowy 
instytucje zamawiające określone w art. 1
ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, bez 
uszczerbku dla unijnych i krajowych 
przepisów, określają wymagania w 
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określają wymagania w zakresie 
efektywności energetycznej co najmniej 
równorzędne ze wspólnymi specyfikacjami 
dla zamówień publicznych na dostawy o 
wartości na poziomie lub powyżej kwot 
progowych określonych w art. 7 
wspomnianej dyrektywy. Niniejszy artykuł 
stosuje się bez uszczerbku dla przepisów 
ustanowionych w art. 5 i załączniku III lit. 
f) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady […./../UE] w sprawie efektywności 
energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 
2004/8/WE i 2006/32/WE.

zakresie efektywności energetycznej co 
najmniej równorzędne ze wspólnymi 
specyfikacjami dla zamówień publicznych 
na dostawy o wartości na poziomie lub 
powyżej kwot progowych określonych w 
art. 7 wspomnianej dyrektywy. Niniejszy 
artykuł stosuje się bez uszczerbku dla 
przepisów ustanowionych w art. 5 i 
załączniku III lit. f) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady […./../UE] w 
sprawie efektywności energetycznej oraz 
uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 
2006/32/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące zamówień publicznych powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
organów publicznych zgodnie z definicją z dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, 
2004/18/WE.

Poprawka 6
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 106/2008
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie obowiązywania Umowy 
centralne organy rządowe w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, bez 
uszczerbku dla unijnych i krajowych 
przepisów oraz kryteriów gospodarczych, 
określają wymagania w zakresie 
efektywności energetycznej co najmniej 
równorzędne ze wspólnymi specyfikacjami 
dla zamówień publicznych na dostawy o 

1. W okresie obowiązywania Umowy 
instytucje zamawiające określone w art. 1 
ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, bez 
uszczerbku dla unijnych i krajowych 
przepisów oraz kryteriów gospodarczych, 
dokonują wyłącznie zakupów sprzętu 
biurowego spełniającego wymagania w 
zakresie efektywności energetycznej co 
najmniej równorzędne ze wspólnymi 
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wartości na poziomie lub powyżej kwot 
progowych określonych w art. 7 
wspomnianej dyrektywy. Niniejszy artykuł 
stosuje się bez uszczerbku dla przepisów 
ustanowionych w art. 5 i załączniku III lit. 
f) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady […./../UE] w sprawie efektywności 
energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 
2004/8/WE i 2006/32/WE.

specyfikacjami. Niniejszy artykuł stosuje 
się bez uszczerbku dla przepisów 
ustanowionych w art. 5 i załączniku III lit. 
f) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady […./../UE] w sprawie efektywności 
energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 
2004/8/WE i 2006/32/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma uzasadnienia dla ograniczania obowiązku zakupu sprzętu biurowego spełniającego 
kryteria efektywności energetycznej jedynie do centralnych organów rządowych i jedynie do 
zamówień na dostawy o wartości na poziomie lub powyżej kwot progowych określonych w 
dyrektywie w sprawie zamówień publicznych. Sektor publiczny mógłby wpłynąć na reguły gry 
i przejście na bardziej efektywny pod względem energetycznym sprzęt, dlatego należy w pełni 
wykorzystać ten potencjał.

Poprawka 7
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 106/2008
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie obowiązywania Umowy 
centralne organy rządowe w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, bez 
uszczerbku dla unijnych i krajowych 
przepisów oraz kryteriów gospodarczych, 
określają wymagania w zakresie 
efektywności energetycznej co najmniej 
równorzędne ze wspólnymi specyfikacjami 
dla zamówień publicznych na dostawy o 
wartości na poziomie lub powyżej kwot 
progowych określonych w art. 7 

1. W okresie obowiązywania Umowy 
centralne organy rządowe w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, bez 
uszczerbku dla unijnych i krajowych 
przepisów oraz kryteriów gospodarczych, 
określają wymagania w zakresie 
efektywności energetycznej co najmniej 
równorzędne ze wspólnymi specyfikacjami 
dla zamówień publicznych na dostawy o 
wartości na poziomie lub powyżej kwot 
progowych określonych w art. 7 
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wspomnianej dyrektywy. Niniejszy artykuł 
stosuje się bez uszczerbku dla przepisów 
ustanowionych w art. 5 i załączniku III lit. 
f) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady […./../UE] w sprawie efektywności 
energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 
2004/8/WE i 2006/32/WE.

wspomnianej dyrektywy. Państwa 
członkowskie zachęcają instytucje 
zamawiające na szczeblu regionalnym i 
lokalnym do stosowania tych wymagań.
Niniejszy artykuł stosuje się bez 
uszczerbku dla przepisów ustanowionych 
w art. 5 i załączniku III lit. f) dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[…./../UE] w sprawie efektywności 
energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 
2004/8/WE i 2006/32/WE.

Or. en

Poprawka 8
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 106/2008
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przedstawiając swoje opinie Komisji, 
członkowie EUESB uwzględniają wyniki 
studiów wykonalności i badań rynkowych, 
a także dostępną technologię służącą 
zmniejszaniu zużycia energii.

4. Przedstawiając swoje opinie Komisji, 
członkowie EUESB uwzględniają wyniki 
studiów wykonalności i badań rynkowych, 
a także najlepszą dostępną technologię 
służącą zmniejszaniu zużycia energii.

Or. en

Poprawka 9
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 106/2008
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja zwraca szczególną uwagę na 
cel, jakim jest ustalenie wspólnych 

5. Komisja zwraca szczególną uwagę na 
cel, jakim jest ustalenie wspólnych 
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specyfikacji na ambitnym poziomie 
zgodnie z art. I ust. 3 Umowy, aby 
zmniejszyć zużycie energii oraz należycie 
uwzględnia dostępną technologię i 
związane z nią koszty. W szczególności 
przed przedstawieniem swojej opinii w 
sprawie jakichkolwiek nowych wspólnych 
specyfikacji EUESB uwzględnia 
najnowsze wyniki badań w zakresie 
ekoprojektów.

specyfikacji na ambitnym poziomie 
zgodnie z art. I ust. 3 Umowy, aby 
zmniejszyć zużycie energii oraz należycie 
uwzględnia dostępną technologię i 
związane z nią koszty cyklu życia. W 
szczególności przed przedstawieniem 
swojej opinii w sprawie jakichkolwiek 
nowych wspólnych specyfikacji EUESB 
uwzględnia najnowsze wyniki badań w 
zakresie ekoprojektów.

Or. en

Poprawka 10
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 106/2008
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zanim strony Umowy omówią jej 
przedłużenie zgodnie z jej art. XIV ust. 2, 
Komisja weryfikuje skuteczność programu 
Energy Star w odniesieniu do poprawy 
efektywności energetycznej urządzeń 
biurowych oraz oferowania możliwości 
rynkowych producentom, a także ocenia 
alternatywne warianty polityki 
przewidziane między innymi w 
prawodawstwie Unii, w szczególności w 
dyrektywie 2009/125/WE i dyrektywie 
2010/30/UE. Wyniki takiej weryfikacji 
oraz oceny są przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie na co najmniej 
dwa lata przed wygaśnięciem Umowy.

Zanim strony Umowy omówią jej 
przedłużenie zgodnie z jej art. XIV ust. 2, 
Komisja weryfikuje skuteczność programu 
Energy Star w odniesieniu do poprawy 
efektywności energetycznej urządzeń 
biurowych, tworzenia nowych miejsc 
pracy oraz oferowania możliwości 
rynkowych producentom, a także ocenia 
alternatywne warianty polityki 
przewidziane między innymi w 
prawodawstwie Unii, w szczególności w 
dyrektywie 2009/125/WE i dyrektywie 
2010/30/UE. Wyniki takiej weryfikacji 
oraz oceny są przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie na co najmniej 
dwa lata przed wygaśnięciem Umowy.

Or. ro


