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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно програма на Европейския съюз за етикетиране на енергийната 
ефективност на офис оборудване, изменящ Регламент (ЕО) № 106/2008 относно 
програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис 
оборудване
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0109),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0077/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
25.4.2012 г.1,

– след консултация с Комитета на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 106/2008
Член 6 - параграф 1

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За периода на действие на 
Споразумението и без да се засягат 
правото на ЕС, националното право и 
икономическите критерии,
централните правителствени органи 
по смисъла на Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки, следва да определят 
изисквания за енергийна ефективност, 
които да са поне толкова високи като 
съответните изисквания в Общите 
спецификации за договорите за 
обществени поръчки на стойност, равна 
или по-голяма от праговите стойности, 
посочени в член 7 от цитираната 
Директива. Посоченото в настоящия 
член не засяга разпоредбите, 
формулирани в член 5 и в 
Приложение III, точка е) от 
Директива […./../EU] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
енергийната ефективност и за отмяна на 
Директива 2004/8/EC и на 
Директива 2006/32/ЕО.

1. За периода на действие на 
Споразумението и без да се засягат 
правото на ЕС, националното право и 
икономическите критерии,
възлагащите органи съгласно 
определението по член 1, параграф 9 
от Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
услуги и доставки, следва да определят 
изисквания за енергийна ефективност, 
които да са поне толкова високи като 
съответните изисквания в Общите 
спецификации за договорите за 
обществени поръчки на стойност, равна 
или по-голяма от праговите стойности, 
посочени в член 7 от цитираната 
Директива. Посоченото в настоящия 
член не засяга разпоредбите, 
формулирани в член 5 и в 
Приложение III, точка е) от 
Директива […./../EU] на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
енергийната ефективност и за отмяна на 
Директива 2004/8/EC и на 
Директива 2006/32/ЕО.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата относно обществените поръчки следва да се укрепи чрез разширяване 
на нейния обхват.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1.) Въведение

През 2000 г. ЕС и САЩ подписаха Споразумение за координирането на програми за 
етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване. Споразумението, 
подновено през 2006 г. за втори период от 5 години, предвижда създаване на програма 
„Energy Star“ в ЕС. Съответно програмата се управлява съвместно от Агенцията на 
САЩ за защита на околната среда и от Комисията, което включва сътрудничество за 
развитието на продуктови спецификации и взаимно признаване на продукти, 
регистрирани в ЕС и САЩ. В ЕС програмата е приложена чрез Регламент № 106/2008 
относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис 
оборудване1.

Като неразделна част от политиката на ЕС в областта на енергийната ефективност, тази 
програма помогна за промяна на пазара на офис оборудване към по-голяма 
ефективност и за спестяване на пари на потребителите. Според изчисленията „Energy 
Star“ е намалила потреблението на електричество на новото офис оборудване, 
продавано в рамките на ЕС между 2008 и 2011 г., с около 16 % и според оценките до 
2020 г. програмата ще помогне да се намали енергопотреблението на използваните в 
ЕС компютри, монитори и оборудване за изображения с над 30 %2.

2.) Предложение на Комисията

Преди изтичането на срока на Споразумението през декември 2011 г .  Комисията 
започна преговори за ново споразумение с цел да продължи програмата „Energy Star“ за 
трети период от пет години, които приключиха през ноември 2011 г. Основната цел на 
това предложение е да се адаптира регламентът за прилагане на програмата „Energy 
Star“ към новото споразумение.

Повечето предложени промени са технически адаптации, като например 
осъвременяване на позоваванията на действащи законодателни норми, някои 
разяснения и сливане на членове. Единствената промяна по същество следва от 
въвеждането чрез новото споразумение на две отделни системи за регистрация на 
продукти: в ЕС, където се запазва собствено удостоверяване от производителите, и в 
САЩ, които са взели решение да преминат към удостоверяване от трета страна.  
Следователно ще престане да се прилага принципът на взаимно признаване и член 4, 
параграф 4 от Регламент № 106/2008 трябва да се заличи.

3.) Оценка на докладчика

Докладчикът приветства успешното приключване на преговорите за ново споразумение 
за продължаване на програмата „Energy Star“ и признава необходимостта от съответно 
адаптиране на Регламент № 106/2008.

                                               
1 OВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 1.
2 СОМ(2011) 337 окончателен.
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В контекста на гореизложеното докладчикът би се съгласил с измененията, предложени 
от Комисията. Все пак остава за разглеждане един допълнителен въпрос: 
производителите посочиха, че изискването към органите да закупуват офис 
оборудване, чиято ефективност съответства поне на изискванията на „ENERGY STAR“, 
е основен фактор за участието им в програмата, тъй като много от тях участват в 
тръжни процедури за обществени поръчки. Следователно Комисията посочи в своето 
съобщение относно прилагането на програмата1, че следва да се разгледа възможността 
да се укрепят съответните разпоредби, като се разшири обхватът им и отвъд 
централните правителствени органи.

Въпреки това в настоящото предложение Комисията не разглежда този въпрос, като 
посочва, че вместо това се предвиждат всеобхватни изисквания за енергийна 
ефективност за обществените поръчки в предложението за директива за енергийната 
ефективност2. Тези изисквания обаче бяха значително намалени от Съвета по време на 
преговорите между съзаконодателите, приключили неотдавна. При тези променени 
обстоятелства докладчикът счита за уместно да предложи изменение за разширяване на 
обхвата на „Energy Star“, така че да бъдат включени не само централното правителство, 
но и регионалните и местните органи на властта, за да се увеличат стимулите за 
производителите да участват в програмата, както беше първоначално предвидено от 
Комисията.

                                               
1 СОМ(2011) 337 окончателен.
2 СОМ(2011) 370 окончателен.


