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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimistolaitteiden 
energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta 
sekä toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön 
ohjelmasta annetun asetuksen (EY) N:o 106/2008 muuttamisesta
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0109),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 194 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0077/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön(A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 106/2008
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2004/18/EY tarkoitettujen
keskushallintoviranomaisten on 
määriteltävä sopimuksen voimassaolon 
ajan vähintään yhteisten vaatimusten 
mukaiset energiatehokkuusvaatimukset 
mainitun direktiivin 7 artiklassa 
määriteltyjä kynnysarvoja vastaaville tai ne 
ylittäville julkisille hankintasopimuksille, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja 
kansallisen lainsäädännön sekä 
taloudellisten arviointiperusteiden 
soveltamista. Tätä artiklaa sovelletaan 
rajoittamatta energiatehokkuudesta ja 
direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
[…./../EU] 5 artiklan ja liitteessä III olevan 
f kohdan säännösten soveltamista.

1. Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdassa 
määriteltyjen hankintaviranomaisten on 
määriteltävä sopimuksen voimassaolon 
ajan vähintään yhteisten vaatimusten 
mukaiset energiatehokkuusvaatimukset 
mainitun direktiivin 7 artiklassa 
määriteltyjä kynnysarvoja vastaaville tai ne 
ylittäville julkisille hankintasopimuksille, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ja 
kansallisen lainsäädännön sekä 
taloudellisten arviointiperusteiden 
soveltamista. Tätä artiklaa sovelletaan 
rajoittamatta energiatehokkuudesta ja 
direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
[…./../EU] 5 artiklan ja liitteessä III olevan 
f kohdan säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Julkisia hankintoja koskevaa säännöstä olisi lujitettava laajentamalla sen soveltamisalaa.



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

FI

PERUSTELUT

1.) Johdanto

EU ja Yhdysvallat tekivät vuonna 2000 sopimuksen toimistolaitteiden energiatehokkuutta 
osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamisesta. Sopimuksessa määrätään 
Energy Star -ohjelman perustamisesta EU:ssa, ja se uusittiin vuonna 2006 toiseksi 
viisivuotiskaudeksi. Sopimuksen mukaisesti Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto ja 
Euroopan komissio ovat hallinnoineet ohjelmaa yhdessä, ja ne ovat tehneet myös 
tuotevaatimusten laadintaa sekä EU:ssa ja Yhdysvalloissa rekisteröityjen tuotteiden 
vastavuoroista tunnustamista koskevaa yhteistyötä. EU:ssa ohjelma on pantu täytäntöön 
toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön ohjelmasta 
annetulla asetuksella (EY) N:o 106/20081.

Ohjelma on ollut keskeinen osa EU:n energiatehokkuuspolitiikkaa, ja sen avulla on ohjattu 
toimistolaitteiden markkinoita energiatehokkaampaan suuntaan ja säästetty kuluttajien rahoja. 
Laskelmien mukaan Energy Star -ohjelmalla on vähennetty EU:ssa vuosina 2008–2011 
myytyjen uusien toimistolaitteiden sähkönkulutusta noin 16 prosenttia. Lisäksi arvioidaan, 
että vuoteen 2020 mennessä ohjelman avulla vähennetään tietokoneiden, näyttöjen ja 
kuvantamislaitteiden energiankulutusta EU:ssa yli 30 prosenttia2. 

2.) Komission ehdotus

Ennen sopimuksen voimassaolon päättymistä joulukuussa 2011 komissio käynnisti 
neuvottelut uudesta sopimuksesta, jolla jatketaan Energy Star -ohjelmaa kolmannen 
viisivuotiskauden ajan. Neuvottelut päättyivät marraskuussa 2011. Ehdotuksen pääasiallisena 
tarkoituksena on mukauttaa Energy Star -ohjelman täytäntöönpaneva asetus uuteen 
sopimukseen. 

Suurin osa ehdotetuista muutoksista on teknisiä mukautuksia, kuten viittausten päivittäminen 
voimassa olevaan lainsäädäntöön, tiettyjen seikkojen selventäminen ja artiklojen 
yhdistäminen. Ainoa merkittävä muutos on uuden sopimuksen mukainen kahden erillisen 
tuoterekisteröintijärjestelmän käyttöönotto: EU:ssa sovelletaan valmistajien itsesertifiointia ja 
Yhdysvalloissa siirrytään kolmannen osapuolen suorittamaan sertifiointiin. Näin ollen 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ei enää sovelleta ja asetuksen (EY) N:o 106/2008 
4 artiklan 4 kohta on poistettava.

                                               
1 EUVL L 39, 13.2.2008, s. 1.
2 COM(2011)0337 lopullinen.
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3.) Esittelijän arvio

Esittelijä on tyytyväinen Energy Star -ohjelmaa jatkavasta uudesta sopimuksesta käytyjen 
neuvottelujen tulokselliseen päätökseen ja panee merkille, että asetusta (EY) N:o 106/2008 on 
muutettava vastaavasti.

Yllä mainitun perusteella esittelijä on samaa mieltä komission ehdottamista muutoksista. Yksi 
asia on kuitenkin jäänyt käsittelemättä: Valmistajat ovat ilmoittaneet, että niiden tärkein syy 
osallistua ohjelmaan on keskushallintoviranomaisille asetettu vaatimus hankkia 
toimistolaitteita, joiden energiatehokkuus on vähintään Energy Star -ohjelman vaatimalla 
tasolla, koska useat valmistajat osallistuvat julkisiin tarjouskilpailuihin. Näin ollen komissio 
totesi ohjelman täytäntöönpanosta annetussa tiedonannossa1, että olisi tarkasteltava 
mahdollisuutta lujittaa olennaisia säännöksiä laajentamalla niiden soveltamisalaa 
keskushallintoviranomaisista muihinkin tahoihin. 

Komissio ei kuitenkaan käsittele asiaa antamassaan ehdotuksessa vaan huomauttaa, että 
julkisia hankintoja koskevia kattavia energiatehokkuusvaatimuksia käsitellään 
energiatehokkuusdirektiiviä koskevassa ehdotuksessa2. Neuvosto on kuitenkin huomattavasti 
heikentänyt näitä vaatimuksia äskettäin päättyneissä lainsäädäntövallan käyttäjien välisissä 
neuvotteluissa. Muuttuneen tilanteen vuoksi esittelijä katsoo, että olisi asianmukaista ehdottaa 
muutosta, jolla laajennetaan Energy Star -ohjelman soveltamisalaa kattamaan 
keskushallintoviranomaisten lisäksi myös alue- ja paikallisviranomaiset, jotta valmistajia 
kannustetaan osallistumaan ohjelmaan, kuten komissiokin alun perin suunnitteli. 

                                               
1 COM(2011)0337 lopullinen.
2 COM(2011)0370 lopullinen.


