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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu määrus, milles käsitletakse kontoriseadmete 
energiatõhususmärgistuse programmi ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 106/2008 
ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0109),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0077/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. aprilli 2012. aasta arvamust1,

– olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 106/2008
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks liidu ja liikmesriikide 
õigusaktide ja majanduslike kriteeriumide 
kohaldamist, kehtestavad valitsusasutused
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi

1. Ilma et see piiraks liidu ja liikmesriikide 
õigusaktide ja majanduslike kriteeriumide 
kohaldamist, kehtestavad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ
(ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) tähenduses
lepingu kehtivuse ajaks energiatõhususe 
nõuded, mis on vähemalt samaväärsed 
Energy Star’i ühiste spetsifikatsioonidega 
asjade riigihankelepingute jaoks, mis 
vastavad kõnealuse direktiivi artiklis 7 
sätestatud piirmääradele. Käesolevat 
artiklit kohaldatakse, ilma et see piiraks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
…/…/EL (mis käsitleb energiatõhusust 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 2004/8/EÜ and 2006/32/EÜ) 
artikli 5 ja III lisa punkti f kohaldamist.

aasta direktiivi 2004/18/EÜ (ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta) artikli 1 lõikes 9 
määratletud ostjad lepingu kehtivuse ajaks 
energiatõhususe nõuded, mis on vähemalt 
samaväärsed Energy Star’i ühiste 
spetsifikatsioonidega asjade 
riigihankelepingute jaoks, mis vastavad 
kõnealuse direktiivi artiklis 7 sätestatud 
piirmääradele. Käesolevat artiklit 
kohaldatakse, ilma et see piiraks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi …/…/EL
(mis käsitleb energiatõhusust ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2004/8/EÜ and 2006/32/EÜ) artikli 5 ja III 
lisa punkti f kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Riigihanget käsitlevat sätet tuleks tugevdada selle kohaldamisala laiendamise teel.
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

Aastal 2000 allkirjastasid EL ja Ameerika Ühendriigid lepingu kontoriseadmete 
energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise kohta. Lepingus, mida 2006. aastal 
teist korda viieks aastaks pikendati, nähakse ette programmi Energy Star kehtestamine ELis.
Programmi haldavad ühiselt USA Keskkonnakaitseagentuur (EPA) ja komisjon, kes teevad 
koostööd tootespetsifikatsioonide koostamisel ja ELis ning USAs registreeritud toodete 
vastastikuse tunnustamise nimel. ELis on programmi rakendatud määruse nr 106/2008 abil, 
mis käsitleb ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi1.

ELi energiatõhususpoliitika olulise osana on programm aidanud suurendada kontoriseadmete 
turu tõhusust ja säästa tarbijate raha. Arvutused näitavad, et programm Energy Star võimaldas 
vähendada aastatel 2008–2011 ELis müüdud uute kontoriseadmete elektrikulu ligikaudu 16% 
ning prognooside kohaselt väheneb arvutite, kuvarite, ja projektsiooniseadmete energiakulu 
ELis 2020. aastaks rohkem kui 30%2. 

2. Komisjoni ettepanek

Ennetades lepingu aegumist 2011. aasta detsembris alustas komisjon läbirääkimisi uue 
lepingu sõlmimiseks, et jätkata programmi Energy Star rakendamist veel viie aasta jooksul. 
Läbirääkimised jõudsid lõpule 2011. aasta novembris. Käesoleva ettepaneku peamine 
eesmärk on käesolevat määrust kohandada, et rakendada Energy Stari programmi uue lepingu 
raames. 

Suurem osa esitatud muudatustest on tehnilised kohandused, nagu viidete uuendamine 
kehtivate õigusaktide kohta, teatavad selgitused ja artiklite liitmine. Ainus sisuline muudatus 
tuleneb sellest, et uue lepingu kohaselt võetakse ELis kasutusele kaks eraldi toodete 
registreerimise süsteemi, millega säilitatakse isesertifitseerimine tootjate poolt ning 
võimaldatakse USA-l teostada oma otsus minna üle kolmanda isiku poolt sertifitseerimisele. 
Seega ei ole vastastikuse tunnustamise põhimõte enam kohaldatav ning määruse nr 106/2008 
artikli 4 lõige 4 tuleb välja jätta.

3. Raportööri hinnang

Raportöör tunneb heameelt uue lepingu läbirääkimiste eduka lõpuleviimise üle, mis 
võimaldab pikendada Energy Stari programmi, ning võtab teadmiseks vajaduse määrust nr 
106/2008 vastavalt kohandada.

                                               
1 ELT L 39, 13.2.2008, lk 1.
2 COM(2011) 337 final.
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Ülaltooduga arvestades nõustub raportöör komisjoni esitatud muudatusettepanekutega. Kuid 
lahendada tuleb veel üks täiendav küsimus. Ettevõtjad on märkinud, et valitsusasutustele 
esitatav nõue osta kontoriseadmeid, mille energiatõhususe nõuded on vähemalt samaväärsed 
Energy Stari nõuetega, on olnud esmane ajend programmis osalemiseks, kuna paljud tootjad 
osalevad riigihangetes. Seetõttu märkis komisjon programmi rakendamist käsitlevas teatises1, 
et tuleks kaaluda asjaomaste sätete tugevdamist, laiendades nende kohaldamisala ka teistele 
ostjatele peale valitsusasutuste. 

Kuid käesolevas ettepanekus komisjon seda teemat ei käsitle, märkides, et terviklikud 
energiatõhususe nõuded riigihangete kohta on ette nähtud energiatõhususe direktiivi 
ettepanekus2. Samas õnnestus nõukogul neid nõudeid hiljuti kaasseadusandjate vahel 
lõppenud läbirääkimistel märgatavalt leevendada. Nendes muutunud tingimustes peab 
raportöör vajalikuks esitada muudatusettepanek Energy Stari kohaldamisala laiendamiseks, 
nii et see hõlmaks peale keskvalitsusasutuste ka piirkondlikke ja kohalike asutusi, et anda 
tootjatele rohkem stiimuleid programmis osalemiseks, nii nagu see komisjoni poolt algselt 
mõeldud oli. 

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


