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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési 
programról és az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági 
címkézési programról szóló 106/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0109),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
194. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7–0077/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
106/2008/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megállapodás időtartamára az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 

(1) A megállapodás időtartamára az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 

                                               
1 a Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
központi kormányzati hatóságok az uniós 
és a nemzeti jog, valamint a gazdasági 
szempontok sérelme nélkül meghatározzák 
az említett irányelv 7. cikkében 
meghatározott határértékeket teljesítő vagy 
azokat túllépő, árubeszerzésre irányuló 
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó –
legalább a közös műszaki előírásokkal 
megegyező szintű – energiahatékonysági 
követelményeket. E cikk az 
energiahatékonyságról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
[…./../EU] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 5. cikkében és III. mellékletének 
f) pontjában foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó.

szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 
(9) bekezdésében foglalt meghatározás
szerinti ajánlatkérők az uniós és a nemzeti 
jog, valamint a gazdasági szempontok 
sérelme nélkül meghatározzák az említett 
irányelv 7. cikkében meghatározott 
határértékeket teljesítő vagy azokat túllépő, 
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződésekre vonatkozó – legalább a 
közös műszaki előírásokkal megegyező 
szintű – energiahatékonysági 
követelményeket. E cikk az 
energiahatékonyságról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
[…./../EU] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 5. cikkében és III. mellékletének 
f) pontjában foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzésről szóló rendelkezést a hatóköre kiszélesítése révén meg kell erősíteni.
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INDOKOLÁS

1. Bevezetés

Az EU és az USA 2000-ben megállapodást írt alá az irodai berendezések 
energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról. A megállapodás, 
amelyet 2006-ban újabb ötéves időtartamra meghosszabbítottak, rendelkezett a ENERGY 
STAR program EU-ban való elindításáról. A programot a megállapodásnak megfelelően az 
Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége és a Bizottság közösen irányította, és az 
együttműködés kiterjedt a termékspecifikációk kidolgozására, valamint az EU-ban és az 
USA-ban bejegyzett termékek kölcsönös elismerésére. A programot az EU-ban az irodai 
berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló 
106/2008/EK rendelet hajtotta végre1.

Az uniós energiahatékonysági politika szerves részét képező program elősegítette az irodai 
berendezések piacának a fokozottabb energiahatékonyság felé történő elmozdulását és 
fogyasztói megtakarításokat eredményezett. A számítások szerint az ENERGY STAR 
program a 2008 és 2011 közötti időszakban az EU-ban értékesített új irodai berendezések
áramfogyasztását megközelítőleg 16%-kal mérsékelte, és becslések szerint 2020-ig az EU-ban 
használt számítógépek, kijelzők és képalkotó berendezések energiafogyasztásának több mint 
30%-os csökkenését fogja eredményezni2. 

2. A Bizottság javaslata

A megállapodás 2011. decemberi lejárta előtt a Bizottság tárgyalásokba kezdett az ENERGY 
STAR program folytatásáról szóló új – harmadszor is újabb ötéves időtartamra szóló –
megállapodás megkötése érdekében, melyek 2011 novemberében le is zárultak. Ez a javaslat 
elsősorban az ENERGY STAR programról szóló rendelet új megállapodáshoz történő 
hozzáigazítására irányul. 

A javasolt változtatások többsége technikai jellegű módosítás, pl. a hatályos jogszabályokra 
való hivatkozások frissítése, pontosítások és cikkek összevonása. Az egyetlen lényegi 
változtatás abból ered, hogy az új megállapodás két különálló termékbejegyzési rendszer 
alkalmazását vezeti be, fenntartva az EU-ban a gyártók által végzett öntanúsítást, az USA-ban 
pedig – az amerikai partner szándékainak megfelelően – lehetővé téve a harmadik fél általi 
tanúsítást. Következésképp a kölcsönös elismerés elve a jövőben nem alkalmazható, és a 
106/2008/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdését törölni kell.

3. Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli az ENERGY STAR program meghosszabbításáról szóló új megállapodásra 

                                               
1 HL L 39., 2008.2.13., 1. o.
2 COM(2011)337 final.
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irányuló tárgyalások sikeres lezárását, és elismeri, hogy szükséges a 106/2008/EK rendelet 
megfelelő módosítása.

A fentiek fényében az előadó egyetértene a Bizottság által javasolt módosításokkal, azonban 
egy kérdés továbbra is függőben marad: a gyártók – mivel sokuk vesz részt közbeszerzési 
eljárásban – azt jelölték meg a programban való részvételük elsődleges indítékául, hogy a 
program a közigazgatási szerveknek legalább az ENERGY STAR szintjével megegyező 
energiahatékonyságú irodai berendezések beszerzését írja elő. A Bizottság ezért a program 
végrehajtásáról kiadott közleményében1 kifejtette, hogy fontolóra kell venni a megfelelő 
rendelkezések oly módon történő megerősítését, hogy azok hatókörét kiterjesztik a központi 
kormányzati hatóságokon túlra. 

A Bizottság azonban ebben a javaslatában nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, jelezve, hogy 
közbeszerzéseket érintő átfogó energiahatékonysági követelményeket ésszerűbb az 
energiahatékonysági irányelvre vonatkozó javaslatban szerepeltetni2. E követelmények 
szigorát ugyanakkor a Tanács jelentősen enyhítette a társjogalkotók közötti, nemrég lezárt 
tárgyalások során. E megváltozott körülményekre tekintettel az előadó úgy véli, hogy ésszerű 
javaslatot tenni az ENERGY STAR hatókörének kiszélesítésére, hogy az ne csak a központi 
kormányzati hatóságokra terjedjen ki, hanem a regionális és helyi hatóságokra is, ezáltal is 
tovább ösztönözve a gyártók programban való részvételét, amint azt a Bizottság eredetileg 
tervezte. 

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


