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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Článok 4 ods. 4 by sa mal vypustiť, aby 
sa tak zohľadnil článok VI novej dohody, v 
ktorom sa stanovujú dve samostatné 
schémy certifikácie výrobkov (vlastná 
certifikácia pre výrobky uvedené na trh 
Únie a certifikácia treťou stranou pre 
výrobky uvedené na trh Spojených štátov).

(4) Článok 4 ods. 4 by sa mal vypustiť, aby 
sa tak zohľadnil článok VI novej dohody, v 
ktorom sa stanovujú dve samostatné 
schémy certifikácie výrobkov (vlastná 
certifikácia pre výrobky uvedené na trh 
Únie a certifikácia treťou stranou pre 
výrobky uvedené na trh Spojených štátov). 
Z dlhodobého hľadiska by sa mala Únia 
usilovať o harmonizáciu schém 
certifikácie v Spojených štátoch a v Únii, 
aby tak obe strany uplatňovali certifikáciu 
treťou stranou.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ EÚ z dlhodobého hľadiska nezavedie certifikáciu treťou stranou, existuje riziko, že 
európski  výrobcovia znížia svoj podiel na trhu v USA, pretože pre spotrebiteľov bude 
atraktívnejšie investovať do kancelárskych zariadení certifikovaných treťou stranou 
(s vysokým štandardom bezpečnosti). Toto zavedenie tak bude mať z dlhodobého hľadiska 
pozitívny vplyv na európskych výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Pokiaľ Únia nezavedie certifikáciu 
treťou stranou v dlhodobom horizonte, 
existuje riziko, že európski výrobcovia 
znížia svoj podiel na trhu v USA, pretože 
pre spotrebiteľov bude atraktívnejšie 
investovať do kancelárskych zariadení 
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certifikovaných treťou stranou (s vysokým 
štandardom bezpečnosti). Zavedenie 
certifikácie treťou stranou tak bude mať z 
dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv na 
európskych výrobcov.

Or. en

Odôvodnenie

Jednotná schéma pomôže spotrebiteľovi tým, že umožní jednoduchší a transparentnejší trh. 
Dohoda Energy Star sa považuje za rozšírenie už existujúcich schém označovania v EÚ 
a spotrebitelia potrebujú poznať kontext tejto klasifikácie. Problém spojený týmto 
označovaním spočíva v porovnaní s inými schémami EÚ v tom, že neposkytuje prehľad o 
konkrétnej spotrebe elektrickej energie kancelárskych zariadení. Môžeme konštatovať, že 
rôzne schémy označovania v porovnaní s jednotnou schémou označovania predstavujú pre 
výrobcov kancelárskych zariadení vyššie náklady (vzhľadom na väčšiu komplexnosť právnych 
predpisov), ktoré v konečnom dôsledku zbytočne zvyšujú cenu zariadenia pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Satu Hassi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 106/2008
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Program Energy Star sa podľa potreby 
skoordinuje s ostatnými úpravami 
Európskej únie v oblasti označovania a 
certifikácie kvality, ako aj so schémami, ku 
ktorým patrí najmä schéma Európskej únie 
pre udeľovanie environmentálnej značky 
ustanovená nariadením (ES) č. 66/2010, 
udávanie spotreby energie a iných zdrojov 
energeticky významnými výrobkami na 
štítkoch a štandardných informáciách o 
výrobkoch podľa smernice 2010/30/ES a 
opatrenia vykonávajúce smernicu 
2009/125/ES. Táto koordinácia zahŕňa 
výmenu dôkazov a v prípade potreby aj 
stanovenie spoločných úrovní špecifikácií 
a požiadaviek v rámci rôznych schém.

1. Program Energy Star prispieva k 
plneniu cieľov členských štátov a Únie v 
oblasti energetickej účinnosti v zmysle 
článkov 1 a 3 smernice ..../2012/EÚ 
Európskeho parlamentu a Rady z ... [o 
energetickej účinnosti a o zrušení 
smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES]1. Tento 
program sa podľa potreby skoordinuje s 
ostatnými úpravami Európskej únie v 
oblasti označovania a certifikácie kvality, 
ako aj so schémami, ku ktorým patrí najmä 
schéma Európskej únie pre udeľovanie 
environmentálnej značky ustanovená 
nariadením (ES) č. 66/2010, udávanie 
spotreby energie a iných zdrojov 
energeticky významnými výrobkami na 
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štítkoch a štandardných informáciách o 
výrobkoch podľa smernice 2010/30/ES a 
opatrenia vykonávajúce smernicu 
2009/125/ES. Táto koordinácia zahŕňa 
výmenu dôkazov a v prípade potreby aj 
stanovenie spoločných úrovní špecifikácií 
a požiadaviek v rámci rôznych schém.
__________________
1 Ú. v.

Or. en

Odôvodnenie

Je zrejmé, že program Energy Star by mal prispieť k plneniu cieľov stanovených v smernici 
EÚ o energetickej účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Fiona Hall

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 106/2008
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na dobu platnosti dohody ústredné 
orgány štátnej správy v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby bez 
toho, aby tým bolo dotknuté právo Únie 
alebo vnútroštátne právo či hospodárske 
kritériá, určia požiadavky energetickej 
účinnosti, ktoré sú aspoň také náročné ako 
spoločné špecifikácie pre verejné zákazky 
na dodávku tovaru, ktorých hodnota sa 
rovná alebo je vyššia než minimálne 
hraničné hodnoty stanovené v článku 7 
uvedenej smernice. Tento článok sa 
uplatňuje bez toho, aby tým boli dotknuté 
ustanovenia článku 5 a prílohy III písm. f)

1. Na dobu platnosti dohody verejní 
obstarávatelia podľa článku 1 ods. 9
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby, bez 
toho, aby tým bolo dotknuté právo Únie 
alebo vnútroštátne právo či hospodárske 
kritériá, určia požiadavky energetickej 
účinnosti, ktoré sú aspoň také náročné ako 
spoločné špecifikácie pre verejné zákazky 
na dodávku tovaru, ktorých hodnota sa 
rovná alebo je vyššia než minimálne 
hraničné hodnoty stanovené v článku 7 
uvedenej smernice. Tento článok sa 
uplatňuje bez toho, aby tým boli dotknuté 
ustanovenia článku 5 písm. f) prílohy III k 
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k smernici Európskeho parlamentu a Rady 
[…./../EÚ] o energetickej účinnosti, ktorou 
sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 
2006/32/ES.

smernici Európskeho parlamentu a Rady 
[…./2012/EÚ] o energetickej účinnosti, 
ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 
2006/32/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenie o verejnom obstarávaní by sa malo uplatňovať pre všetky verejné orgány, ako to 
definuje smernica 2004/18/ES o verejnom obstarávaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Satu Hassi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 106/2008
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na dobu platnosti dohody ústredné 
orgány štátnej správy v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby bez 
toho, aby tým bolo dotknuté právo Únie 
alebo vnútroštátne právo či hospodárske 
kritériá, určia požiadavky energetickej 
účinnosti, ktoré sú aspoň také náročné ako 
spoločné špecifikácie pre verejné zákazky 
na dodávku tovaru, ktorých hodnota sa 
rovná alebo je vyššia než minimálne 
hraničné hodnoty stanovené v článku 7 
uvedenej smernice. Tento článok sa 
uplatňuje bez toho, aby tým boli dotknuté 
ustanovenia článku 5 a prílohy III písm. f)
k smernici Európskeho parlamentu a Rady 
[…./../EÚ] o energetickej účinnosti, ktorou 
sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 
2006/32/ES.

1. Na dobu platnosti dohody verejní 
obstarávatelia podľa článku 1 ods. 9 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby bez 
toho, aby tým bolo dotknuté právo Únie 
alebo vnútroštátne právo či hospodárske 
kritériá, nakúpia iba kancelárske 
zariadenia zodpovedajúce požiadavkám
energetickej účinnosti, ktoré sú aspoň také 
náročné ako spoločné špecifikácie. Tento 
článok sa uplatňuje bez toho, aby tým boli 
dotknuté ustanovenia článku 5 písm. f)
prílohy III k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady […./2012/EÚ] o 
energetickej účinnosti, ktorou sa zrušujú 
smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES.
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Or. en

Odôvodnenie

Nie je opodstatnené obmedzovať povinnosť nakupovať energeticky účinné kancelárske 
zariadenia iba na ústredné vlády a na zákazky na dodávku tovaru, ktorých hodnota sa rovná 
alebo je vyššia než limit stanovený v smernici o verejnom obstarávaní. Verejný sektor by 
mohol zmeniť pravidlá hry týkajúce sa prechodu na energeticky úspornejšie zariadenia a 
tento potenciál by sa mal plne využiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 106/2008
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na dobu platnosti dohody ústredné 
orgány štátnej správy v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby bez 
toho, aby tým bolo dotknuté právo Únie 
alebo vnútroštátne právo či hospodárske 
kritériá, určia požiadavky energetickej 
účinnosti, ktoré sú aspoň také náročné ako 
spoločné špecifikácie pre verejné zákazky 
na dodávku tovaru, ktorých hodnota sa 
rovná alebo je vyššia než minimálne 
hraničné hodnoty stanovené v článku 7 
uvedenej smernice. Tento článok sa 
uplatňuje bez toho, aby tým boli dotknuté 
ustanovenia článku 5 a prílohy III písm. f)
k smernici Európskeho parlamentu a Rady 
[…./../EÚ] o energetickej účinnosti, ktorou 
sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 
2006/32/ES.

1. Na dobu platnosti dohody ústredné 
orgány štátnej správy v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby bez 
toho, aby tým bolo dotknuté právo Únie 
alebo vnútroštátne právo či hospodárske 
kritériá, určia požiadavky energetickej 
účinnosti, ktoré sú aspoň také náročné ako 
spoločné špecifikácie pre verejné zákazky 
na dodávku tovaru, ktorých hodnota sa 
rovná alebo je vyššia než minimálne 
hraničné hodnoty stanovené v článku 7 
uvedenej smernice. Členské štáty 
podporujú verejných obstarávateľov na 
regionálnej a lokálnej úrovni, aby 
využívali tieto požiadavky. Tento článok sa 
uplatňuje bez toho, aby tým boli dotknuté 
ustanovenia článku 5 písm. f) prílohy III k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
[…./2012/EÚ] o energetickej účinnosti, 
ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 
2006/32/ES.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Fiona Hall

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 106/2008
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pri poskytovaní svojich stanovísk 
Komisii vezmú členovia EUESB do úvahy 
výsledky realizačnej štúdie a štúdie trhu a 
dostupnú technológiu na znižovanie 
spotreby energie.

4. Pri poskytovaní svojich stanovísk 
Komisii vezmú členovia EUESB do úvahy 
výsledky realizačnej štúdie a štúdie trhu a 
najlepšiu dostupnú technológiu na 
znižovanie spotreby energie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Fiona Hall

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 106/2008
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia vezme do úvahy najmä cieľ 
stanovenia spoločných špecifikácií na 
ambicióznej úrovni v zmysle článku I ods. 
3 dohody v záujme zníženia spotreby 
energie a náležite zohľadní dostupnú 
technológiu a súvisiace náklady. EUESB 
pred poskytnutím svojich stanovísk k 
novým spoločným špecifikáciám vezme do 
úvahy najmä najnovšie výsledky 
ekodizajnových štúdií.“

5. Komisia vezme do úvahy najmä cieľ 
stanovenia spoločných špecifikácií na 
ambicióznej úrovni v zmysle článku I ods. 
3 dohody v záujme zníženia spotreby 
energie a náležite zohľadní dostupnú 
technológiu a náklady súvisiace so
životným cyklom. EUESB pred 
poskytnutím svojich stanovísk k novým 
spoločným špecifikáciám vezme do úvahy 
najmä najnovšie výsledky ekodizajnových 
štúdií.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 106/2008
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Skôr ako zmluvné strany dohody začnú 
rokovať o predĺžení jej platnosti v súlade s 
jej článkom XIV ods. 2, Komisia posúdi 
účinnosť programu Energy Star pri 
zlepšovaní energetickej účinnosti 
kancelárskych zariadení a pri poskytovaní 
trhových príležitostí výrobcom a posúdi 
alternatívne možnosti politiky ako napr. 
možnosti uvedené v právnych predpisoch 
Únie, najmä smerniciach 2009/125/ES a 
2010/30/ES. Výsledky takéhoto hodnotenia 
a posúdenia sa oznámia Európskemu 
parlamentu a Rade, a to aspoň dva roky 
pred uplynutím platnosti dohody.

Skôr ako zmluvné strany dohody začnú 
rokovať o predĺžení jej platnosti v súlade s 
jej článkom XIV ods. 2, Komisia posúdi 
účinnosť programu Energy Star pri 
zlepšovaní energetickej účinnosti 
kancelárskych zariadení, pri vytváraní 
nových pracovných miest a pri 
poskytovaní trhových príležitostí 
výrobcom a posúdi alternatívne možnosti 
politiky ako napr. možnosti uvedené v 
právnych predpisoch Únie, najmä 
smerniciach 2009/125/ES a 2010/30/ES. 
Výsledky takéhoto hodnotenia a posúdenia 
sa oznámia Európskemu parlamentu a 
Rade, a to aspoň dva roky pred uplynutím 
platnosti dohody.

Or. ro


