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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie na 
označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 106/2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti 
kancelářských přístrojů štítky
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0109),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0077/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. dubna 
20121,

– po konzultaci s Výborem regionů,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 106/2008
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po dobu trvání dohody ústřední orgány 
státní správy ve smyslu směrnice 

1. Po dobu trvání dohody veřejní 
zadavatelé, jak jsou definováni v čl. 1 

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby určí, aniž by tím byly 
dotčeny právní předpisy Unie, vnitrostátní 
právní předpisy a hospodářská kritéria, 
požadavky na energetickou účinnost, které 
nejsou méně náročné než společné 
specifikace programu Energy Star pro 
veřejné zakázky na dodávky, které splňují 
limity stanovené v článku 7 uvedené 
směrnice. Tento článek se použije, aniž 
jsou dotčena ustanovení článku 5 a přílohy 
III písm. f) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady […./../EU]
o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 
2004/8/ES a 2006/32/ES.

odst. 9 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby určí, aniž by tím byly 
dotčeny právní předpisy Unie, vnitrostátní 
právní předpisy a hospodářská kritéria, 
požadavky na energetickou účinnost, které 
nejsou méně náročné než společné 
specifikace programu Energy Star pro 
veřejné zakázky na dodávky, které splňují 
limity stanovené v článku 7 uvedené 
směrnice. Tento článek se použije, aniž 
jsou dotčena ustanovení článku 5 a přílohy 
III písm. f) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady […./../EU]
o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 
2004/8/ES a 2006/32/ES.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o veřejných zakázkách by mělo být posíleno rozšířením jeho působnosti. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1.) Úvod

V roce 2000 EU a USA podepsaly dohodu o koordinaci programů na označování energetické 
účinnosti kancelářských přístrojů štítky. Tato dohoda, která bylo znovu prodloužena v roce 
2006 o druhé pětileté období, stanoví zřízení programu ENERGY STAR v EU. Podle této 
dohody je tento program společně řízen Úřadem pro ochranu životního prostředí Spojených 
států (EPA) a Komisí, a to včetně spolupráce na vývoji specifikací výrobku a vzájemného 
uznávání výrobků registrovaných v EU a USA. V EU je tento program prováděn na základě 
nařízení č. 106/2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti 
kancelářských přístrojů štítky1.

Tento program, který tvoří nedílnou součást politiky EU v oblasti energetické účinnosti, 
pomáhá při přechodu trhu s kancelářskými přístroji směrem k větší účinnosti a přináší 
spotřebitelům úspory. Výpočty ukazují, že program ENERGY STAR přinesl snížení spotřeby
u nových kancelářských přístrojů prodaných v EU od roku 2008 do roku 2011 o přibližně 16 
% a odhaduje se, že do roku 2020 tento program pomůže snížit spotřebu energie u počítačů, 
obrazovek a zobrazovacích zařízení využívaných v EU o více než 30 %2.

2.) Návrh Komise

Ještě před vypršením této dohody v prosinci 2011 zahájila Komise jednání o nové dohodě, 
která zajistí pokračování programu ENERGY STAR na třetí pětileté období, a tato jednání
byla uzavřena v listopadu 2011. Hlavním cílem tohoto návrhu je přizpůsobit nařízení, kterým 
se provádí program ENERGY STAR, nové dohodě.

Většina navrhovaných změn je technické povahy, např. aktualizace odkazů na existující 
legislativu, některá objasnění a spojení některých článků. Jediná podstatná změna, která je 
důsledkem nové dohody, vyplývá ze zavedení dvou oddělených systémů registrace výrobků.
V EU bude zachován systém autocertifikace výrobci, zatímco USA se rozhodly přejít na 
systém certifikace třetími stranami. V důsledku této situace se již nebude uplatňovat zásada 
vzájemného uznávání a musí být vypuštěn čl. 4 odst. 4 nařízení č. 106/2008. 

3.) Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj vítá úspěšné uzavření jednání o nové dohodě, kterou se prodlužuje trvání programu 
ENERGY STAR, a uznává potřebu příslušným způsobem změnit nařízení č. 106/2008. 

S ohledem na výše uvedené zpravodaj souhlasí se změnami, které předložila Komise. Je však 

                                               
1 Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 1.
2 Dokument COM(2011)337 v konečném znění.
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třeba vyřešit jednu další otázku: Výrobci uvedli, že požadavek, aby veřejné orgány 
nakupovaly kancelářské přístroje alespoň tak účinné, jak stanoví program ENERGY STAR, 
byl hlavní pobídkou pro jejich účast v programu, neboť se mnozí z nich účastní veřejných
nabídkových řízení. Proto Komise ve svém sdělení o provádění programu1 uvedla, že je třeba 
prozkoumat možnost posílení příslušných ustanovení rozšířením tohoto požadavku i na jiné 
subjekty, než jsou ústřední orgány státní správy.

Ve  stávajícím návrhu se však Komise touto otázkou nezabývá, přičemž zdůrazňuje, že 
komplexní požadavky týkající se energetické účinnosti u veřejných zakázek jsou namísto toho 
součástí návrhu směrnice o energetické účinnosti2. Tyto požadavky byly však v rámci jednání 
mezi oběma legislativními orgány, která nedávno skončila, výrazně Radou oslabeny. Za 
těchto nových okolnosti se zpravodaj domnívá, že je správné předložit návrh na rozšíření 
působnosti programu ENERGY STAR tak, aby se nevztahoval pouze na ústřední orgány 
státní správy, ale také na regionální a místní orgány, čímž se posílí motivace výrobců, aby se 
do tohoto programu zapojili, což by bylo v souladu s původním plánem Komise. 

                                               
1 Dokument COM(2011) 337 v konečném znění.
2 Dokument COM(2011) 370 v konečném znění.


