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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions 
energieffektivitetsprogram for kontorudstyr og om ændring af forordning (EF) nr. 
106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0109),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0077/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 
20121,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 106/2008
Artikel 6 – stk. 1

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af EU-retten, national ret 
og økonomiske kriterier fastsætter centrale 
regeringsmyndigheder, som omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, i aftalens 
løbetid energieffektivitetskrav, som ikke er 
mindre strenge end de fælles 
specifikationer for offentlige 
vareindkøbskontrakter, hvis værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdierne i artikel 7 
i nævnte direktiv. Denne artikel berører 
ikke anvendelsen af bestemmelserne i 
artikel 5 og bilag III, litra f), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv […./../EU] 
om energieffektivitet og om ophævelse af 
direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF.

1. Med forbehold af EU-retten, national ret 
og økonomiske kriterier fastsætter 
ordregivende myndigheder, som defineret 
i artikel 1, stk. 9, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter, i aftalens 
løbetid energieffektivitetskrav, som ikke er 
mindre strenge end de fælles 
specifikationer for offentlige 
vareindkøbskontrakter, hvis værdi svarer til 
eller overstiger tærskelværdierne i artikel 7 
i nævnte direktiv. Denne artikel berører 
ikke anvendelsen af bestemmelserne i 
artikel 5 og bilag III, litra f), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv […./../EU] 
om energieffektivitet og om ophævelse af 
direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen om offentlige indkøb bør styrkes ved at udvide dets anvendelsesområde.
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BEGRUNDELSE

1.) Introduktion

I 2000 undertegnede EU og USA en aftale om koordinering af programmer for 
energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr. Aftalen, der i 2006 blev fornyet for endnu en 
femårsperiode, indebærer etablering af Energy Star-programmet i EU. I overensstemmelse 
hermed er programmet blevet forvaltet i fællesskab af det amerikanske Environmental 
Protection Agency (EPA) og Kommissionen, hvortil også hørte samarbejde om udvikling af 
produktspecifikationer og gensidig anerkendelse af produkter, der er registreret i EU og i 
USA. I EU er programmet blevet gennemført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af 
kontorudstyr1. 

Som en integrerende del af EU's energieffektivitetspolitik har programmet bidraget til at gøre 
markedet for kontorudstyr mere effektivt og spare forbrugerne penge.  Ifølge beregninger har 
Energy Star nedbragt elforbruget til nyt kontorudstyr, der er blevet solgt i EU mellem 2008 og 
2011, med omkring 16 %, og det vurderes, at programmet inden 2020 vil bidrage til at 
nedbringe energiforbruget til computere, skærme og andet billeddannende udstyr, der bruges i 
EU, med mere end 30 %2. 

2.) Kommissionens forslag

Før aftalens udløb i december 2011, indledte Kommissionen forhandlinger om en ny aftale til 
fortsættelse af Energy Star-programmet i en tredje femårsperiode, og denne aftale blev 
indgået i november 2011. Hovedformålet med dette forslag er at vedtage den forordning, der 
gennemfører Energy Star-programmet under den nye aftale.  

De fleste af de foreslåede ændringer er tekniske tilpasninger, f.eks. ajourføringen af 
henvisninger til gældende lovgivning, visse præciseringer og sammenlægning af artikler. De 
eneste væsentlige ændringer er en følge af indførelsen ved den nye aftale af to særskilte 
produktregistreringsordninger i EU, der bevarer producenternes selvcertificering, såvel som af 
USA's beslutning om at indføre tredjepartscertificering. Følgelig finder princippet om 
gensidig anerkendelse ikke længere anvendelse, og artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 
106/2008 skal udgå.

3.) Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over den vellykkede afslutning på forhandlingerne om en ny aftale om 
forlængelse af Energy Star-programmet og anerkender nødvendigheden af at foretage en dertil 
svarende tilpasning af forordning (EF) nr. 106/2008.

                                               
1 EUT L 39 af 13.2.2008, s. 1.
2 COM(2011)337.
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I lyset af ovenstående tilslutter ordføreren sig de af Kommissionen foreslåede ændringer. 
Imidlertid er der et yderligere emne, der skal behandles: Producenterne understregede, at 
kravet om, at myndighederne skal købe kontorudstyr, der er mindst lige så effektivt som 
Energy Star, har været hovedårsagen til, at de deltager i programmet, idet mange af dem 
deltager i offentlige udbudsprocedurer. Derfor anførte Kommissionen i sin meddelelse om 
gennemførelse af programmet1, at det bør overvejes at styrke bestemmelserne om offentlige 
indkøb ved at udvide deres anvendelsesområde til ikke kun at omfatte centrale 
regeringsmyndigheder. 

Imidlertid kommer Kommissionen ikke ind på dette emne i det foreliggende forslag, idet den 
påpeger, at omfattende energieffektivitetskrav til offentlige indkøb i stedet for planlægges 
omfattet af direktivet om energieffektivitet2. Alligevel er disse krav blevet udvandet 
betydeligt af Rådet under forhandlingerne mellem de to lovgivende institutioner, som blev 
afsluttet for nylig. Under disse ændrede omstændigheder anser ordføreren det for relevant at 
stille et ændringsforslag om at udvide Energy Stars anvendelsesområde til ikke kun at omfatte 
centrale regeringsmyndigheder, men også regionale og lokale myndigheder med henblik på at 
øge incitamenterne for producenterne til at deltage i programmet, sådan som det oprindeligt 
var påtænkt af Kommissionen. 

                                               
1 COM(2011)337.
2 COM(2011)370.


