
AM\909174RO.doc PE492.926v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2012/0049(COD)

16.7.2012

AMENDAMENTELE
2 - 10

Proiect de raport
Béla Kovács
(PE491.231v01-00)

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
un program al Uniunii Europene de etichetare referitoare la eficiența energetică 
a echipamentelor de birou și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența 
energetică a echipamentelor de birou

Propunere de regulament
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))



PE492.926v01-00 2/9 AM\909174RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\909174RO.doc 3/9 PE492.926v01-00

RO

Amendamentul 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolul 4 alineatul (4) trebuie
eliminat, pentru a ține cont de articolul VI 
din noul acord, care prevede două sisteme 
separate de certificare a produselor
(autocertificarea pentru produsele introduse 
pe piața Uniunii și certificarea de către terți 
pentru produsele introduse pe piața Statelor 
Unite).

(4) Articolul 4 alineatul (4) ar trebui
eliminat, pentru a ține cont de articolul VI 
din noul acord, care prevede două sisteme 
separate de certificare a produselor
(autocertificarea pentru produsele introduse 
pe piața Uniunii și certificarea de către terți 
pentru produsele introduse pe piața Statelor 
Unite). Pe termen lung, Uniunea ar trebui 
să facă demersuri în vederea armonizării 
sistemelor de certificare din Statele Unite 
și din Uniune, astfel încât ambele părți să 
recurgă la certificarea de către terți.

Or. en

Justificare

În cazul în care UE nu aderă pe termen lung la certificarea de către terți, există riscul ca 
producătorii europeni să-și reducă cota de piață în SUA, deoarece pentru consumatori va fi 
mult mai interesant să investească în echipamente de birou certificate de către terți 
(certitudinea unui standard ridicat). Prin urmare, acest pas va avea, pe termen lung, un efect 
pozitiv pentru producătorii europeni.

Amendamentul 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În cazul în care Uniunea nu aderă pe 
termen lung la certificarea de către terți, 
există riscul ca producătorii europeni 
să-și reducă cota de piață în SUA, 
deoarece pentru consumatori va fi mult 



PE492.926v01-00 4/9 AM\909174RO.doc

RO

mai interesant să investească în 
echipamente de birou certificate de către 
terți (certitudinea unui standard ridicat). 
Prin urmare, aderarea la certificarea de 
către terți va avea, pe termen lung, un 
efect pozitiv pentru producătorii europeni.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 4
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 106/2008
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul Energy Star se coordonează, 
dacă este cazul, cu alte norme și sisteme de 
etichetare sau de certificare a calității ale 
Uniunii Europene, precum și cu sisteme 
cum ar fi, în special, sistemul UE de 
atribuire a etichetei ecologice stabilit prin 
Regulamentul (CE) nr. 66/2010, indicarea 
prin etichetare și informații standard despre 
produs a consumului de energie și de alte 
resurse al produselor cu impact energetic, 
astfel cum se prevede în Directiva 
2010/30/UE, și în măsurile de punere în 
aplicare a Directivei 2009/125/CE. Această 
coordonare include schimbul de probe și, 
dacă este cazul, stabilirea unor niveluri 

(1) Programul Energy Star contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor în materie de 
eficiență energetică ale statelor membre și 
ale Uniunii astfel cum se menționează la 
articolele 1 și 3 din Directiva .../2012/UE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din ... [privind eficiența 
energetică și de abrogare a Directivelor 
2004/8/CE și 2006/32/CE]1. Acest 
program se coordonează, dacă este cazul, 
cu alte norme și sisteme de etichetare sau 
de certificare a calității ale Uniunii 
Europene, precum și cu sisteme cum ar fi, 
în special, sistemul UE de atribuire a 
etichetei ecologice stabilit prin 
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comune de specificații și de cerințe pentru 
diferitele sisteme.

Regulamentul (CE) nr. 66/2010, indicarea 
prin etichetare și informații standard despre 
produs a consumului de energie și de alte 
resurse al produselor cu impact energetic, 
astfel cum se prevede în Directiva 
2010/30/UE, și în măsurile de punere în 
aplicare a Directivei 2009/125/CE. Această 
coordonare include schimbul de probe și, 
dacă este cazul, stabilirea unor niveluri 
comune de specificații și de cerințe pentru 
diferitele sisteme.

__________________
1 JO L

Or. en

Justificare

Este de la sine înțeles că programul Energy Star ar trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în directiva UE privind eficiența energetică.

Amendamentul 5
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 106/2008
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe durata acordului, autoritățile
guvernamentale centrale în sensul 
Directivei 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii specifică, pentru contractele de 
achiziții publice a căror valoare atinge sau 
depășește pragurile prevăzute la articolul 7 
din directiva menționată, cerințe referitoare 
la eficiența energetică cel puțin la fel de 
stricte ca specificațiile comune, fără a 
aduce atingere legislației UE și celei 

(1) Pe durata acordului, autoritățile
contractante definite la articolul 1 
alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii specifică, pentru contractele de 
achiziții publice a căror valoare atinge sau 
depășește pragurile prevăzute la articolul 7 
din directiva menționată, cerințe referitoare 
la eficiența energetică cel puțin la fel de 
stricte ca specificațiile comune, fără a 
aduce atingere legislației UE și celei 
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naționale și criteriilor economice.
Prezentul articol se aplică fără a aduce 
atingere dispozițiilor de la articolul 5 și din 
anexa III(f) la Directiva […/../UE] a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind eficiența energetică și de abrogare 
a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE.

naționale. Prezentul articol se aplică fără a 
aduce atingere dispozițiilor de la articolul 5 
și de la litera (f) din anexa III la Directiva
…/2012/UE [a Parlamentului European și a 
Consiliului privind eficiența energetică și 
de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și
2006/32/CE].

Or. en

Justificare

Dispoziția privind achizițiile publice ar trebui să se aplice în cazul tuturor autorităților 
publice definite în Directiva nr. 2004/18/CE privind achizițiile publice.

Amendamentul 6
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 106/2008
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe durata acordului, autoritățile
guvernamentale centrale în sensul 
Directivei 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii specifică, pentru contractele de 
achiziții publice a căror valoare atinge 
sau depășește pragurile prevăzute la 
articolul 7 din directiva menționată, 
cerințe referitoare la eficiența energetică 
cel puțin la fel de stricte ca specificațiile 
comune, fără a aduce atingere legislației 
UE și celei naționale și criteriilor 
economice. Prezentul articol se aplică fără 
a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 
5 și din anexa III(f) la Directiva […/../UE]
a Parlamentului European și a Consiliului 
privind eficiența energetică și de abrogare 

(1) Pe durata acordului, autoritățile
contractante definite la articolul 1 
alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii achiziționează numai echipamente 
de birou pentru care cerințele referitoare la 
eficiența energetică sunt cel puțin la fel de 
stricte ca specificațiile comune, fără a 
aduce atingere legislației UE și celei 
naționale și criteriilor economice. Prezentul 
articol se aplică fără a aduce atingere 
dispozițiilor de la articolul 5 și de la litera  
(f) din anexa III la Directiva …/2012/UE 
[a Parlamentului European și a Consiliului 
privind eficiența energetică și de abrogare 
a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE].
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a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE.

Or. en

Justificare

Nu se justifică limitarea obligației de a achiziționa echipamente de birou eficiente din punct 
de vedere energetic numai pentru guvernele de la nivel central și numai la contracte de 
achiziții publice a căror valoare atinge sau depășește pragurile prevăzute în directiva privind 
achizițiile publice. Sectorul public ar putea schimba situația trecând la aparate eficiente din 
punct de vedere energetic, iar acest potențial ar trebui exploatat pe deplin.

Amendamentul 7
Zofija Mazej Kukovič

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 106/2008
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe durata acordului, autoritățile 
guvernamentale centrale în sensul 
Directivei 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii specifică, pentru contractele de 
achiziții publice a căror valoare atinge sau 
depășește pragurile prevăzute la articolul 7 
din directiva menționată, cerințe referitoare 
la eficiența energetică cel puțin la fel de 
stricte ca specificațiile comune, fără a 
aduce atingere legislației UE și celei 
naționale și criteriilor economice. Prezentul 
articol se aplică fără a aduce atingere 
dispozițiilor de la articolul 5 și din 
anexa III(f) la Directiva […/../UE] a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind eficiența energetică și de abrogare 
a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE.

(1) Pe durata acordului, autoritățile 
guvernamentale centrale în sensul 
Directivei 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii specifică, pentru contractele de 
achiziții publice a căror valoare atinge sau 
depășește pragurile prevăzute la articolul 7 
din directiva menționată, cerințe referitoare 
la eficiența energetică cel puțin la fel de 
stricte ca specificațiile comune, fără a 
aduce atingere legislației UE și celei 
naționale și criteriilor economice.
Autoritățile contractante de la nivel 
regional și local sunt încurajate de statele 
membre să adopte aceste cerințe. 
Prezentul articol se aplică fără a aduce 
atingere dispozițiilor de la articolul 5 și de 
la litera (f) din anexa III la Directiva
…/2012/UE [a Parlamentului European și a 
Consiliului privind eficiența energetică și 
de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și
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2006/32/CE].

Or. en

Amendamentul 8
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 106/2008
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La elaborarea opiniei adresate 
Comisiei, membrii BESUE iau în 
considerare rezultatele studiilor de 
fezabilitate și de piață, precum și
tehnologia disponibilă pentru reducerea 
consumului de energie.

(4) La elaborarea opiniei adresate 
Comisiei, membrii BESUE iau în 
considerare rezultatele studiilor de 
fezabilitate și de piață, precum și cea mai 
bună tehnologie disponibilă pentru 
reducerea consumului de energie.

Or. en

Amendamentul 9
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 106/2008
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia acordă o atenție deosebită 
obiectivului de a stabili un nivel ridicat 
pentru specificațiile comune, astfel cum se 
prevede la articolul I alineatul (3) din 
acord, în vederea reducerii consumului de 
energie, și acordă atenția cuvenită 
tehnologiei disponibile și costurilor 
aferente. În particular, înainte de a-și 
exprima opinia privind noi specificații 
comune, BESUE ține cont de cele mai 
recente rezultate ale studiilor de proiectare 

(5) Comisia acordă o atenție deosebită 
obiectivului de a stabili un nivel ridicat 
pentru specificațiile comune, astfel cum se 
prevede la articolul I alineatul (3) din 
acord, în vederea reducerii consumului de 
energie, și acordă atenția cuvenită 
tehnologiei disponibile și costurilor 
aferente pe ciclu de viață. În particular, 
înainte de a-și exprima opinia privind noi 
specificații comune, BESUE ține cont de 
cele mai recente rezultate ale studiilor de 
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ecologică. proiectare ecologică.

Or. en

Amendamentul 10
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 106/2008
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte ca părțile la acord să discute 
reînnoirea acestuia în conformitate cu 
articolul XIV alineatul (2) din acord, 
Comisia evaluează eficacitatea cu care 
programul Energy Star a contribuit la 
ameliorarea eficienței energetice a 
echipamentelor de birou și la crearea de noi
oportunități comerciale pentru producători
și analizează opțiunile de politică 
alternative, precum cele prevăzute de
legislația Uniunii, în special de Directivele 
2009/125/CE și 2010/30/UE. Rezultatele 
acestei evaluări și ale acestei analize sunt 
raportate Parlamentului European și 
Consiliului cu cel puțin doi ani înainte de 
expirarea acordului.

Înainte ca părțile la acord să discute 
reînnoirea acestuia în conformitate cu 
articolul XIV alineatul (2) din acord, 
Comisia evaluează eficacitatea cu care 
programul Energy Star a contribuit la 
ameliorarea eficienței energetice a 
echipamentelor de birou și la crearea de noi
locuri de muncă și de noi oportunități 
comerciale pentru producători și analizează
opțiunile de politică alternative, precum 
cele prevăzute de legislația Uniunii, în 
special de Directivele 2009/125/CE și 
2010/30/UE. Rezultatele acestei evaluări și 
ale acestei analize sunt raportate 
Parlamentului European și Consiliului cu 
cel puțin doi ani înainte de expirarea 
acordului.

Or. ro


