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Predlog spremembe 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Člen 4(4) bi bilo treba črtati, da bi se 
ustrezno upošteval člen VI novega 
sporazuma, ki predvideva dva različna 
sistema certificiranja izdelkov 
(samocertificiranje za izdelke, dane na trg 
Unije, in certificiranje, ki ga opravijo tretje 
strani, za izdelke, dane na trg Združenih 
držav).

(4) Člen 4(4) bi bilo treba črtati, da bi se 
ustrezno upošteval člen VI novega 
sporazuma, ki predvideva dva različna 
sistema certificiranja izdelkov 
(samocertificiranje za izdelke, dane na trg 
Unije, in certificiranje, ki ga opravijo tretje 
strani, za izdelke, dane na trg Združenih 
držav). Unija bi si morala dolgoročno 
prizadevati za uskladitev sistemov 
certificiranja v Združenih državah in 
Uniji, da bi imeli obe strani certificiranje, 
ki ga opravi tretja stran.

Or. en

Obrazložitev

Če EU dolgoročno ne bo sprejela certificiranja, ki ga opravi tretja stran, obstaja nevarnost 
zmanjšanja tržnega deleža  evropskih proizvajalcev v Združenih državah, saj bo za potrošnike 
bolj ugodno investiranje v pisarniško opremo, za katero certificiranje opravi tretja stran 
(zagotovitev visokega standarda). To bi imelo dolgoročno pozitiven učinek za evropske 
proizvajalce.

Predlog spremembe 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Če EU dolgoročno ne bo sprejela 
certificiranja, ki ga opravi tretja stran, 
obstaja nevarnost zmanjšanja tržnega 
deleža evropskih proizvajalcev v 
Združenih državah, saj bo za potrošnike 
ugodneje investirati v pisarniško opremo, 
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pri čemer certificiranje opravi tretja stran 
(zagotovitev visokega standarda). 
Sprejetje certificiranja, ki ga opravi tretja 
stran, bo zato imelo dolgoročno pozitiven 
učinek za evropske proizvajalce.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 4
Satu Hassi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 106/2008
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Program Energy Star se po potrebi 
uskladi z drugimi ureditvami Evropske 
unije za označevanje ali certificiranje 
kakovosti ter s sistemi, kot so zlasti sistem 
Evropske unije za podeljevanje znaka za 
okolje, ki ga je uvedla Uredba (ES) št. 
66/2010, navajanje porabe energije in 
drugih virov izdelkov, povezanih z 
energijo, z uporabo nalepk in 
standardiziranih podatkov o izdelku, ki jo 
je uvedla Direktiva 2010/30/ES, ter ukrepi 
za izvajanje Direktive 2009/125/ES. 
Takšno usklajevanje bo obsegalo tudi 
izmenjavo ustreznih dokazil in po potrebi 
določitev skupnih ravni specifikacij in 
zahtev različnih sistemov.

1. Program Energy Star prispeva k 
uresničevanju ciljev držav članic in Unije 
glede energetske učinkovitosti iz členov 1 
in 3 Direktive .../2012/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ... [o energetski 
učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 
2004/8/ES in 2006/32/ES]1. Po potrebi se 
uskladi z drugimi ureditvami Evropske 
unije za označevanje ali certificiranje 
kakovosti ter s sistemi, kot so zlasti sistem 
Evropske unije za podeljevanje znaka za 
okolje, ki ga je uvedla Uredba (ES) št. 
66/2010, navajanje porabe energije in 
drugih virov izdelkov, povezanih z 
energijo, z uporabo nalepk in 
standardiziranih podatkov o izdelku, ki jo 
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je uvedla Direktiva 2010/30/ES, ter ukrepi 
za izvajanje Direktive 2009/125/ES. 
Takšno usklajevanje bo obsegalo tudi 
izmenjavo ustreznih dokazil in po potrebi 
določitev skupnih ravni specifikacij in 
zahtev različnih sistemov.

__________________
1 UL L

Or. en

Obrazložitev

Samoumevno je, da bi moral program Energy Star prispevati k uresničevanju ciljev iz 
direktive EU o energetski učinkovitosti.

Predlog spremembe 5
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 106/2008
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za obdobje veljavnosti Sporazuma 
osrednji vladni organi v smislu Direktive 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev brez poseganja v 
pravo Unije in nacionalno pravo ter 
ekonomska merila določijo zahteve glede 
energetske učinkovitosti izdelkov, ki niso 
manj stroge od skupnih specifikacij za 
javna naročila blaga v vrednosti, ki je 
enaka ali večja od pragov, določenih v 
členu 7 navedene direktive. Ta člen se 
uporablja brez poseganja v določbe iz 
člena 5 in Priloge III(f) Direktive 
[…/../EU] Evropskega parlamenta in Sveta 
o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi 
Direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES.

1. Za obdobje veljavnosti Sporazuma 
naročniki iz člena 1(9) Direktive 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev brez poseganja v 
pravo Unije in nacionalno pravo določijo 
zahteve glede energetske učinkovitosti 
izdelkov, ki niso manj stroge od skupnih 
specifikacij za javna naročila blaga v 
vrednosti, ki je enaka ali večja od pragov, 
določenih v členu 7 navedene direktive. Ta 
člen se uporablja brez poseganja v določbe 
iz člena 5 in točke (f) Priloge III Direktive 
[…/../EU] Evropskega parlamenta in Sveta 
o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi 
Direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES.
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Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje javnih naročil bi moralo veljati za vse javne organe v skladu z direktivo o 
javnih naročilih 2004/18/ES.

Predlog spremembe 6
Satu Hassi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 106/2008
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za obdobje veljavnosti Sporazuma 
osrednji vladni organi v smislu Direktive 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil
gradenj, blaga in storitev brez poseganja v 
pravo Unije in nacionalno pravo ter 
ekonomska merila določijo zahteve glede 
energetske učinkovitosti izdelkov, ki niso 
manj stroge od skupnih specifikacij za 
javna naročila blaga v vrednosti, ki je 
enaka ali večja od pragov, določenih v 
členu 7 navedene direktive. Ta člen se 
uporablja brez poseganja v določbe iz 
člena 5 in Priloge III(f) Direktive 
[…/../EU] Evropskega parlamenta in Sveta 
o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi 
Direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES.

1. Za obdobje veljavnosti Sporazuma 
naročniki iz člena 1(9) Direktive 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev brez poseganja v 
pravo Unije in nacionalno pravo ter 
ekonomska merila kupijo le izdelke 
pisarniške opreme, ki izpolnjujejo zahteve 
glede energetske učinkovitosti izdelkov, ki 
niso manj stroge od skupnih specifikacij. 
Ta člen se uporablja brez poseganja v 
določbe iz člena 5 in točke (f) Priloge III 
Direktive […/../EU] Evropskega 
parlamenta in Sveta o energetski 
učinkovitosti ter razveljavitvi Direktiv 
2004/8/ES in 2006/32/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ni upravičeno, da se obveznost nakupa energetsko učinkovite pisarniške opreme omejuje le 
na osrednje vlade in le na pogodbe o dobavi, katerih vrednost je enaka omejitvi, določeni v 
direktivi o javnih naročilih, ali jo presega. Javni sektor bi lahko imel odločujočo vlogo pri 
prehodu na energetsko učinkovite naprave in ta potencial bi bilo treba v celoti izrabiti.
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Predlog spremembe 7
Zofija Mazej Kukovič

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 106/2008
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za obdobje veljavnosti Sporazuma 
osrednji vladni organi v smislu Direktive 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev brez poseganja v 
pravo Unije in nacionalno pravo ter 
ekonomska merila določijo zahteve glede 
energetske učinkovitosti izdelkov, ki niso 
manj stroge od skupnih specifikacij za 
javna naročila blaga v vrednosti, ki je 
enaka ali večja od pragov, določenih v 
členu 7 navedene direktive. Ta člen se 
uporablja brez poseganja v določbe iz 
člena 5 in Priloge III(f) Direktive 
[…/../EU] Evropskega parlamenta in Sveta 
o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi 
Direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES.

1. Za obdobje veljavnosti Sporazuma 
osrednji vladni organi v smislu Direktive 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev brez poseganja v 
pravo Unije in nacionalno pravo ter 
ekonomska merila določijo zahteve glede 
energetske učinkovitosti izdelkov, ki niso 
manj stroge od skupnih specifikacij za 
javna naročila blaga v vrednosti, ki je 
enaka ali večja od pragov, določenih v 
členu 7 navedene direktive. Države članice 
bi morale naročnike na regionalni in 
lokalni ravni spodbujati k uporabi teh 
zahtev. Ta člen se uporablja brez poseganja 
v določbe iz člena 5 in točke (f) Priloge III 
Direktive […/../EU] Evropskega 
parlamenta in Sveta o energetski 
učinkovitosti ter razveljavitvi Direktiv 
2004/8/ES in 2006/32/ES.

Or. en

Predlog spremembe 8
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 106/2008
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri podajanju svojega mnenja Komisiji 
člani EUESB upoštevajo izsledke študij 

4. Pri podajanju svojega mnenja Komisiji 
člani EUESB upoštevajo izsledke študij 
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izvedljivosti in tržnih raziskav ter 
razpoložljivo tehnologijo za zmanjševanje 
porabe energije.

izvedljivosti in tržnih raziskav ter najboljšo 
razpoložljivo tehnologijo za zmanjševanje 
porabe energije.

Or. en

Predlog spremembe 9
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 106/2008
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija z namenom zmanjšanja porabe 
energije ter upoštevanja razpoložljive 
tehnologije in s tem povezanih stroškov 
zlasti upošteva cilj določitve ambicioznih 
skupnih specifikacij iz odstavka 3 člena I 
Sporazuma. Predvsem EUESB, preden 
poda svoja mnenja o novih skupnih 
specifikacijah, upošteva najnovejše 
izsledke študij o okoljsko primerni zasnovi.

5. Komisija z namenom zmanjšanja porabe 
energije ter upoštevanja razpoložljive 
tehnologije in s tem povezanih stroškov 
življenjskega cikla zlasti upošteva cilj 
določitve ambicioznih skupnih specifikacij 
iz odstavka 3 člena I Sporazuma. Predvsem 
EUESB, preden poda svoja mnenja o novih 
skupnih specifikacijah, upošteva 
najnovejše izsledke študij o okoljsko 
primerni zasnovi.

Or. en

Predlog spremembe 10
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 106/2008
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden pogodbenici Sporazuma v skladu z 
odstavkom 2 člena XIV Sporazuma 
začneta razpravljati o njegovi obnovitvi, 
Komisija ovrednoti učinkovitost programa 
Energy Star pri povečevanju energetske 

Preden pogodbenici Sporazuma v skladu z 
odstavkom 2 člena XIV Sporazuma 
začneta razpravljati o njegovi obnovitvi, 
Komisija ovrednoti učinkovitost programa 
Energy Star pri povečevanju energetske 
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učinkovitosti pisarniške opreme in 
zagotavljanju tržnih priložnosti za 
proizvajalce ter oceni možnosti 
nadomestitve programa z drugimi 
politikami, na primer tistimi, ki jih 
opredeljuje zakonodaja Unije, zlasti 
direktivi 2009/125/ES in 2010/30/ES. O 
izsledkih takšnega ovrednotenja in 
ocenjevanja se poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu vsaj dve leti pred 
potekom veljavnosti Sporazuma.

učinkovitosti pisarniške opreme, 
ustvarjanju novih delovnih mest in 
zagotavljanju tržnih priložnosti za 
proizvajalce ter oceni možnosti 
nadomestitve programa z drugimi 
politikami, na primer tistimi, ki jih 
opredeljuje zakonodaja Unije, zlasti 
direktivi 2009/125/ES in 2010/30/ES. O 
izsledkih takšnega ovrednotenja in 
ocenjevanja se poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu vsaj dve leti pred 
potekom veljavnosti Sporazuma.

Or. ro


