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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos 
raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos 
vartojimo efektyvumo ženklinimo programos
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012)0109),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį 
ir 194 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą (C7-
0077/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A7-
0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 106/2008
6 straipsnio 1 dalis

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susitarimo galiojimo laikotarpiu 
centrinės valdžios institucijos, apibrėžtos 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl 
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo 
sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, 
nedarydamos poveikio Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų bei ekonominių 
kriterijų taikymui, viešojo prikimo 
sutartyse, kurių vertė lygi minėtos 
direktyvos 7 straipsnyje nurodytoms 
riboms arba jas viršija, nustato energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimus, ne 
mažiau griežtus nei bendrosiose 
specifikacijose. Šis straipsnis taikomas 
nedarant poveikio Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos […./../ES] dėl 
energijos vartojimo efektyvumo, kuria 
panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 
2006/32/EB, 5 straipsnio ir III priedo f 
punkto nuostatoms.

1. Susitarimo galiojimo laikotarpiu 
perkančiosios organizacijos, apibrėžtos 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 9 
dalyje, nedarydamos poveikio Sąjungos ir 
nacionalinės teisės aktų bei ekonominių 
kriterijų taikymui, viešojo prikimo 
sutartyse, kurių vertė lygi minėtos 
direktyvos 7 straipsnyje nurodytoms 
riboms arba jas viršija, nustato energijos 
vartojimo efektyvumo reikalavimus, ne 
mažiau griežtus nei bendrosiose 
specifikacijose Šis straipsnis taikomas 
nedarant poveikio Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos […./../ES] dėl 
energijos vartojimo efektyvumo, kuria 
panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 
2006/32/EB, 5 straipsnio ir III priedo f 
punkto nuostatoms.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl viešųjų pirkimų turėtų būti sustiprinta išplečiant jos taikymo sritį.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1.) Įvadas

2000 m. ES ir JAV pasirašė susitarimą dėl raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo 
ženklinimo programų suderinimo. Šiame susitarime, kuris 2006 m. buvo pratęstas antram 
penkerių metų laikotarpiui, numatoma Europos Sąjungoje parengti programą ENERGY 
STAR. Atitinkamai programą kartu valdo JAV Aplinkos apsaugos agentūra ir Komisija; jos 
bendradarbiauja produktų specifikacijų kūrimo bei abipusio ES ir JAV registruotų produktų 
pripažinimo srityse.  Europos Sąjungoje ši programa įgyvendinama pagal Reglamentą Nr. 
106/2008 dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo 
programos1

Ši programa, kaip neatskiriama ES efektyvaus energijos vartojimo politikos dalis, padėjo 
raštinės įrangos rinkai siekti didesnio efektyvumo ir sutaupyti vartotojų pinigų. Pagal atliktus 
apskaičiavimus, programa ENERGY STAR padėjo sumažinti naujos raštinės įrangos, 
parduotos ES 2008–2011 m., suvartojamos energijos kiekį maždaug 16 proc. ir manoma, kad 
iki 2020 m. ji padės sumažinti ES naudojamų kompiuterių, ekranų ir vaizdo įrangos 
suvartojamą energijos kiekį daugiau kaip 30 proc.2

2.) Komisijos pasiūlymas

Prieš susitarimui baigiant galioti 2011 m. gruodžio mėn., Komisija pradėjo derybas dėl naujo 
susitarimo, kuriuo programa ENERGY STAR pratęsiama trečiam penkerių metų laikotarpiui. 
Šios derybos buvo baigtos 2011 m. lapkričio mėnesį. Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas –
suderinti programos ENERGY STAR įgyvendinimo reglamentą su naujuoju susitarimu. 

Dauguma siūlomų pakeitimų yra techninės pataisos, pavyzdžiui, nuorodų į esamus teisės 
aktus patikslinimas, tam tikri paaiškinimai ir straipsnių sujungimas. Vienintelis esminis 
pakeitimas yra naujuoju susitarimu įvestos dvi atskiros produktų registravimo sistemos ES, 
kurioje išlaikomas pačių gamintojų atliekamas sertifikavimas, ir JAV, kuri nusprendė 
pasirinkti trečiųjų šalių atliekamą sertifikavimą. Taigi abipusio pripažinimo principas nebebus 
taikomas ir Reglamento Nr. 106/2008 4 straipsnio 4 dalis turi būti išbraukta.

3.) Pranešėjo vertinimas

Pranešėjas palankiai vertina sėkmingai baigtas derybas dėl naujojo susitarimo, kuriuo 
pratęsiamas programos ENERGY STAR galiojimas ir pripažįstamas poreikis atitinkamai 
pataisyti Reglamentą Nr. 106/2008.

                                               
1 OL L 39, 2008 02 13, p 1.
2 COM(2011) 337 galutinis.



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

LT

Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus argumentus, pranešėjas linkęs sutikti su Komisijos 
pasiūlytais pakeitimais. Tačiau reikia išspręsti dar vieną klausimą. Gamintojai yra nurodę, kad 
institucijoms taikomas reikalavimas pirkti raštinės įrangą, kuri bent atitinka ENERGY STAR 
efektyvumo standartą, buvo pagrindinė dalyvavimo programoje varomoji jėga, nes dauguma 
jų dalyvauja viešuosiuose konkursuose. Taigi Komisija savo komunikate dėl programos 
įgyvendinimo1 pažymėjo, kad reikėtų apsvarstyti galimybę išplėsti šių nuostatų taikymo sritį 
ir jas taikyti ne vien centrinės valdžios institucijoms. 

Tačiau šiame pasiūlyme Komisija nemini šio klausimo, pažymėdama, kad išsamūs viešųjų 
pirkimų srities energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai yra numatyti pasiūlyme dėl 
Direktyvos dėl energijos efektyvumo2 Vis dėlto teisėkūros institucijų derybų (kurios neseniai 
pasibaigė) metu Taryba šiuos reikalavimus labai sušvelnino. Šiomis pasikeitusiomis 
aplinkybėmis pranešėjas mano, kad tikslinga siūlyti pakeitimą dėl programos ENERGY 
STAR taikymo srities išplėtimo, kad į ją būtų įtrauktos ne tik centrinės valdžios institucijos, 
bet ir regionų ir vietos valdžios institucijos, ir gamintojams būtų suteikta daugiau paskatų 
dalyvauti programoje, kaip iš pradžių numatė Komisija.

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


