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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση της ενεργειακής 
απόδοσης που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 106/2008 σχετικά με το κοινοτικό 
πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0109),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 194 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0077/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
25ης Απριλίου 20121,

– μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-
0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της 
συμφωνίας, οι κεντρικές κυβερνητικές
αρχές, κατά την έννοια της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών, καθορίζουν, με την επιφύλαξη 
του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και 
των οικονομικών κριτηρίων, προδιαγραφές 
ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον εξίσου 
αυστηρές με τις κοινές προδιαγραφές, για 
τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών με 
τιμή ίση ή μεγαλύτερη από τα κατώτατα 
όρια του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας. Το 
παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 5 και τους 
παραρτήματος ΙΙΙ (στ) της οδηγίας 
[…./../ΕΕ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση 
των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ.

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της 
συμφωνίας, οι αναθέτουσες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 9 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών, καθορίζουν, με την επιφύλαξη 
του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και 
των οικονομικών κριτηρίων, προδιαγραφές 
ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον εξίσου 
αυστηρές με τις κοινές προδιαγραφές, για 
τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών με 
τιμή ίση ή μεγαλύτερη από τα κατώτατα 
όρια του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας. Το 
παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 5 και τους 
παραρτήματος ΙΙΙ (στ) της οδηγίας 
[…./../ΕΕ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση 
των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να ενισχυθεί με την επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της.



PR\904994EL.doc 7/8 PE491.231v01-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.) Εισαγωγή

Το 2000, η EΕ και οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με το συντονισμό προγραμμάτων 
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για το γραφειακό εξοπλισμό. Η συμφωνία, η οποία 
ανανεώθηκε το 2006 για μια δεύτερη πενταετία, προβλέπει τη θέσπιση του προγράμματος 
ENERGY STAR στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των 
ΗΠΑ (EPA) και η Επιτροπή διαχειρίζονται από κοινού το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης 
της συνεργασίας για την κατάρτιση προδιαγραφών προϊόντων και της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των προϊόντων που είναι καταχωρισμένα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Στην ΕΕ, το 
πρόγραμμα εφαρμόζεται μέσω του κανονισμού αριθ. 106/2008 σχετικά με το κοινοτικό 
πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου1.

Ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, το πρόγραμμα 
έχει συμβάλει στην ώθηση της αγοράς εξοπλισμού γραφείου προς υψηλότερη απόδοση και 
στην εξοικονόμηση χρημάτων από τους καταναλωτές. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι το 
ENERGY STAR μείωσε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον νέο γραφειακό 
εξοπλισμό που πωλήθηκε στην ΕΕ μεταξύ του 2008 και του 2011 κατά περίπου 16% και 
εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 το πρόγραμμα θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις οθόνες και τις συσκευές απεικόνισης 
στην ΕΕ κατά περισσότερο από 30%2. 

2.) Πρόταση της Επιτροπής

Πριν τη λήξη της συμφωνίας τον Δεκέμβριο του 2011, η Επιτροπή ξεκίνησε 
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας προκειμένου να συνεχιστεί το πρόγραμμα 
ENERGY STAR για τρίτη πενταετία, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2011. 
Βασικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι η προσαρμογή του κανονισμού για την 
εφαρμογή του προγράμματος ENERGY STAR στη νέα συμφωνία. 

Οι περισσότερες από τις προτεινόμενες αλλαγές αποτελούν τεχνικές προσαρμογές, όπως η 
επικαιροποίηση των αναφορών στην υφιστάμενη νομοθεσία, ορισμένες αποσαφηνίσεις και η 
συγχώνευση άρθρων. Η μόνη ουσιαστική αλλαγή προκύπτει από την εισαγωγή, μέσω της 
νέας συμφωνίας, δύο ξεχωριστών συστημάτων καταχώρησης προϊόντων στην ΕΕ, η οποία 
διατηρεί την αυτοπιστοποίηση από τους κατασκευαστές, και στις ΗΠΑ, οι οποίες 
αποφάσισαν να προχωρήσουν στην πιστοποίηση από τρίτους. Κατά συνέπεια, θα παύσει να 
ισχύει η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, και το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού 
αριθ. 106/2008 πρέπει να διαγραφεί.

3.) Εκτίμηση του εισηγητή

                                               
1 ΕΕ L 39, της 13.2.2008, σ. 1
2 COM (2011)337 τελικό
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Ο εισηγητής επικροτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη νέας 
συμφωνίας για την παράταση του προγράμματος ENERGY STAR και αναγνωρίζει την 
ανάγκη να προσαρμοστεί αναλόγως ο κανονισμός αριθ. 106/2008.

Βάσει των ανωτέρω, ο εισηγητής συμφωνεί με τις τροπολογίες που προτείνονται από την 
Επιτροπή. Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα επιπλέον ζήτημα: Οι κατασκευαστές έχουν 
αναφέρει ότι η απαίτηση να αγοράζουν οι αρχές εξοπλισμό γραφείου με επιδόσεις 
τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες του ENERGY STAR αποτελεί το κύριο κίνητρο 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, καθώς πολλοί από αυτούς συμμετέχουν σε δημοπρασίες. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επισήμανε στην ανακοίνωσή της σχετικά με την εφαρμογή του 
προγράμματος1 ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενίσχυσης των σχετικών διατάξεων με 
την επέκταση του πεδίου εφαρμογής τους ώστε να καλύπτει και τις αρχές πέραν της 
κεντρικής κυβέρνησης. 

Ωστόσο, στην παρούσα πρόταση η Επιτροπή δεν αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα, 
επισημαίνοντας ότι η πρόταση οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση2προβλέπει ενδελεχείς 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, οι απαιτήσεις αυτές 
έχασαν σημαντικό μέρος της αυστηρότητάς τους από το Συμβούλιο κατά τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των συννομοθετών που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Υπό αυτές τις 
μεταβληθείσες συνθήκες, ο εισηγητής κρίνει σκόπιμο να προτείνει τροπολογία για την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ENERGY STAR με στόχο την κάλυψη τόσο των αρχών 
της κεντρικής κυβέρνησης όσο και των περιφερειακών και τοπικών αρχών προκειμένου να 
αυξηθούν τα κίνητρα των κατασκευαστών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, όπως 
προβλεπόταν αρχικά από την Επιτροπή. 

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


