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Ändringsförslag 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Artikel 4.4 bör utgå för att beakta 
artikel VI i det nya avtalet som föreskriver 
två separata produktcertifieringssystem 
(självcertifiering för produkter som släpps 
ut på EU-marknaden och 
tredjepartscertifiering för produkter som 
släpps ut på den amerikanska marknaden).

(4) Artikel 4.4 bör utgå för att beakta 
artikel VI i det nya avtalet som föreskriver 
två separata produktcertifieringssystem 
(självcertifiering för produkter som släpps 
ut på EU-marknaden och 
tredjepartscertifiering för produkter som 
släpps ut på den amerikanska marknaden). 
På lång sikt bör kommissionen arbeta för 
en harmonisering av 
certifieringssystemen i Förenta staterna 
och unionen, så att båda parterna har 
tredjepartscertifiering. 

Or. en

Motivering

Om EU inte ansluter sig till tredjepartscertifiering på lång sikt finns det en risk att europeiska 
tillverkares marknadsandelar i USA kommer att minska, eftersom det kommer att vara 
attraktivare för konsumenterna att lägga pengar på kontorsutrustning som certifierats av en 
tredje part (garanti för hög standard). Det kommer därigenom att ha en positiv effekt för de 
europeiska tillverkarna på lång sikt.

Ändringsförslag 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Om unionen inte ansluter sig till 
tredjepartscertifiering på lång sikt finns 
det en risk att europeiska tillverkares 
marknadsandelar i Förenta staterna 
kommer att minska, eftersom det kommer 
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att vara attraktivare för konsumenterna 
att lägga pengar på kontorsutrustning 
som certifierats av en tredje part (garanti 
för hög standard). Att ansluta sig till 
tredjepartscertifiering kommer därför på 
lång sikt att få positiva effekter för de 
europeiska tillverkarna.

Or. en

Motivering

Ett gemensamt system kommer att gagna konsumenten genom att göra marknaden mindre 
komplicerad och mer lättöverskådlig. Energy Star-avtalet kan ses som en förlängning av de 
märkningssystem som redan finns i EU, och som konsument behöver man veta bakgrunden till 
klassificeringen. Problemet med det här märket jämfört med andra EU-system är att det inte 
ger insyn i kontorsutrustningens specifika elkonsumtion. Sammanfattningsvis medför en 
situation med olika märkningssystem, i stället för ett enda, högre kostnader för tillverkarna av 
kontorsutrustning (beroende på lagstiftningens ökade komplexitet), vilket i slutändan innebär 
att konsumenterna i onödan får betala mer för sin utrustning.

Ändringsförslag 4
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 106/2008
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Energy Star-programmet ska, när så är 
lämpligt, samordnas med andra EU-system 
för märkning och certifiering och med 
andra program, särskilt Europeiska 
unionens program för tilldelning av 
miljömärke som fastställdes genom 
förordning (EG) nr 66/2010, den märkning 
och standardiserade konsumentinformation 
avseende energirelaterade produkters 
användning av energi och andra resurser 
som fastställdes genom direktiv 
2010/30/EEG samt 
genomförandebestämmelserna för direktiv 
2009/125/EG. Denna samordning ska 

1. Energy Star-programmet ska bidra till 
att uppnå medlemsstaternas och unionens 
mål för energieffektivitet enligt 
artiklarna 1 och 3 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv ..../2012/EU av den … 
[om energieffektivitet och om upphävande 
av direktiv 2004/8/EG och 2006/32/EG]1. 
Programmet ska, när så är lämpligt, 
samordnas med andra EU-system för 
märkning och certifiering och med andra 
program, särskilt Europeiska unionens 
program för tilldelning av miljömärke som 
fastställdes genom förordning (EG) nr 
66/2010, den märkning och standardiserade 
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innefatta utbyte av bevis och, om så är 
lämpligt, fastställande av gemensamma 
nivåer på specifikationer och krav mellan 
de olika systemen.

konsumentinformation avseende 
energirelaterade produkters användning av 
energi och andra resurser som fastställdes 
genom direktiv 2010/30/EEG samt 
genomförandebestämmelserna för direktiv 
2009/125/EG. Denna samordning ska 
innefatta utbyte av bevis och, om så är 
lämpligt, fastställande av gemensamma 
nivåer på specifikationer och krav mellan 
de olika systemen.

__________________
1 EUT L

Or. en

Motivering

Det säger sig självt att Energi Star bör bidra till målen i EU:s direktiv om energieffektivitet.

Ändringsförslag 5
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 106/2008
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För avtalets giltighetstid ska centrala 
statliga myndigheter i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, utan 
att EU-lagstiftningen, nationell lagstiftning 
och ekonomiska kriterier åsidosätts, 
fastställa minst samma 
energieffektivitetskrav som i de 
gemensamma specifikationerna för 
offentliga varukontrakt vilkas värde är lika 
med eller större än tröskelvärdena enligt 
artikel 7 i det direktivet. Denna artikel ska 
gälla utan att det påverkar tillämpningen av 

1. För avtalets giltighetstid ska 
upphandlande myndigheter enligt 
definitionen i artikel 1.9 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster, utan att EU-lagstiftningen och
nationell lagstiftning åsidosätts, fastställa 
minst samma energieffektivitetskrav som i 
de gemensamma specifikationerna för 
offentliga varukontrakt vilkas värde är lika 
med eller större än tröskelvärdena enligt 
artikel 7 i det direktivet. Denna artikel ska 
gälla utan att det påverkar tillämpningen av 
de bestämmelser som fastställs i artikel 5 
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de bestämmelser som fastställs i artikel 5 i 
och bilaga III f till Europaparlamentets och 
rådets direktiv […./../EU] om 
energieffektivitet och om upphävande av 
direktiv 2004/8/EG och 2006/32/EG.

och led f i bilaga III till 
[Europaparlamentets och rådets direktiv 
.…/2012/EU om energieffektivitet och om 
upphävande av direktiv 2004/8/EG och 
2006/32/EG].

Or. en

Motivering

Bestämmelsen om offentlig upphandling bör gälla alla offentliga myndigheter i enlighet med 
definitionen i direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling.

Ändringsförslag 6
Satu Hassi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 106/2008
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För avtalets giltighetstid ska centrala 
statliga myndigheter i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, utan 
att EU-lagstiftningen, nationell lagstiftning 
och ekonomiska kriterier åsidosätts, 
fastställa minst samma 
energieffektivitetskrav som i de 
gemensamma specifikationerna för 
offentliga varukontrakt vilkas värde är 
lika med eller större än tröskelvärdena 
enligt artikel 7 i det direktivet. Denna 
artikel ska gälla utan att det påverkar 
tillämpningen av de bestämmelser som 
fastställs i artikel 5 i och bilaga III f till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
[…./../EU] om energieffektivitet och om 
upphävande av direktiv 2004/8/EG och 

1. För avtalets giltighetstid ska 
upphandlande myndigheter enligt 
definitionen i artikel 1.9 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster, utan att EU-lagstiftningen, 
nationell lagstiftning och ekonomiska 
kriterier åsidosätts, köpa endast sådana 
kontorsprodukter som har minst samma 
energieffektivitetskrav som i de 
gemensamma specifikationerna. Denna 
artikel ska gälla utan att det påverkar 
tillämpningen av de bestämmelser som 
fastställs i artikel 5 och led f i bilaga III till 
[Europaparlamentets och rådets direktiv 
.…/2012/EU om energieffektivitet och om 
upphävande av direktiv 2004/8/EG och 
2006/32/EG].
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2006/32/EG.«
Or. en

Motivering

Det är inte motiverat att skyldigheten att köpa energieffektiv kontorsutrustning begränsas till 
centrala statliga myndigheter och till offentliga varukontrakt vilkas värde är lika med eller 
större än gränsvärdet i direktivet om offentliga upphandlingar. Den offentliga sektorn skulle 
kunna bli banbrytande i övergången till mer energieffektiva apparater, och denna potential 
bör utnyttjas till fullo.

Ändringsförslag 7
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 106/2008
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För avtalets giltighetstid ska centrala 
statliga myndigheter i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, utan 
att EU-lagstiftningen, nationell lagstiftning 
och ekonomiska kriterier åsidosätts, 
fastställa minst samma 
energieffektivitetskrav som i de 
gemensamma specifikationerna för 
offentliga varukontrakt vilkas värde är lika 
med eller större än tröskelvärdena enligt 
artikel 7 i det direktivet. Denna artikel ska 
gälla utan att det påverkar tillämpningen av 
de bestämmelser som fastställs i artikel 5 i 
och bilaga III f till Europaparlamentets och 
rådets direktiv […./../EU] om 
energieffektivitet och om upphävande av 

direktiv 2004/8/EG och 2006/32/EG.«

1. För avtalets giltighetstid ska centrala 
statliga myndigheter i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, utan 
att EU-lagstiftningen, nationell lagstiftning 
och ekonomiska kriterier åsidosätts, 
fastställa minst samma 
energieffektivitetskrav som i de 
gemensamma specifikationerna för 
offentliga varukontrakt vilkas värde är lika 
med eller större än tröskelvärdena enligt 
artikel 7 i det direktivet. Medlemsstaterna 
ska uppmuntra upphandlande 
myndigheter på regional och lokal nivå 
att tillämpa dessa krav. Denna artikel ska 
gälla utan att det påverkar tillämpningen av 
de bestämmelser som fastställs i artikel 5 
och led f i bilaga III till 
[Europaparlamentets och rådets direktiv 
.…/2012/EU om energieffektivitet och om 
upphävande av direktiv 2004/8/EG och 
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2006/32/EG].

Or. en

Ändringsförslag 8
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 106/2008
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När ledamöterna i EUESB lämnar in 
sina synpunkter till kommissionen ska de 
beakta resultaten av 
genomförbarhetsstudier och 
marknadsundersökningar och tillgänglig
teknik för minskad energiförbrukning.

4. När ledamöterna i EUESB lämnar in 
sina synpunkter till kommissionen ska de 
beakta resultaten av 
genomförbarhetsstudier och 
marknadsundersökningar och bästa 
tillgängliga teknik för minskad 
energiförbrukning.

Or. en

Ändringsförslag 9
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 106/2008
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska särskilt beakta målet 
att fastställa gemensamma specifikationer 
på en ambitiös nivå, i enlighet med artikel 
I.3 i avtalet, i syfte att minska 
energiförbrukningen, och kommissionen 
ska ta tillbörlig hänsyn till den teknik som 
är tillgänglig och till de därmed förbundna 
kostnaderna. EUESB ska särskilt, innan 
den lämnar sina synpunkter på nya 
gemensamma specifikationer, beakta de 

5. Kommissionen ska särskilt beakta målet 
att fastställa gemensamma specifikationer 
på en ambitiös nivå, i enlighet med artikel 
I.3 i avtalet, i syfte att minska 
energiförbrukningen, och kommissionen 
ska ta tillbörlig hänsyn till den teknik som 
är tillgänglig och till de därmed förbundna 
livscykelkostnaderna. EUESB ska särskilt, 
innan den lämnar sina synpunkter på nya 
gemensamma specifikationer, beakta de 
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senaste resultaten från undersökningar av 
ekodesign.

senaste resultaten från undersökningar av 
ekodesign.

Or. en

Ändringsförslag 10
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 106/2008
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan avtalsparterna diskuterar en 
förlängning av avtalet i enlighet med 
artikel XIV punkt 2 i avtalet ska 
kommissionen utvärdera effektiviteten av 
Energy Star-programmet avseende 
förbättring av energieffektiviteten för 
kontorsutrusning och för att ge 
marknadsmöjligheter för tillverkare, och 
utvärdera andra politiska alternativ, såsom 
dem som tillhandahålls genom 
EU-lagsiftningen, särskilt 
direktiv 2009/125/EG och 2010/30/EG. 
Resultaten av en sådan utvärdering och 
bedömning ska rapporteras till 
Europaparlamentet och rådet senast två år 
innan avtalet löper ut.

Innan avtalsparterna diskuterar en 
förlängning av avtalet i enlighet med 
artikel XIV punkt 2 i avtalet ska 
kommissionen utvärdera effektiviteten av 
Energy Star-programmet avseende 
förbättring av energieffektiviteten för 
kontorsutrusning och avseende förmågan 
att skapa arbetstillfällen och ge 
marknadsmöjligheter för tillverkare, och 
utvärdera andra politiska alternativ, såsom 
dem som tillhandahålls genom 
EU-lagstiftningen, särskilt 
direktiv 2009/125/EG och 2010/30/EG. 
Resultaten av en sådan utvärdering och 
bedömning ska rapporteras till 
Europaparlamentet och rådet senast två år 
innan avtalet löper ut.

Or. ro


