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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [...].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības 
biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0109),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0077/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 25. aprīļa 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 106/2008
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Savienības un attiecīgo valstu 
tiesību aktus un ekonomiskos kritērijus, uz 
Nolīguma darbības laiku centrālās 
pārvaldes iestādes, kā paredzēts Eiropas 

1. Neskarot Savienības un attiecīgo valstu 
tiesību aktus un ekonomiskos kritērijus, uz 
Nolīguma darbības laiku līgumslēdzējas
iestādes, kā noteikts 1. panta 9. punktā

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Parlamenta un Padomes 2004. gada 
31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā 
koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes 
valsts līgumu un pakalpojumu valsts 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūru, attiecībā uz preču piegādes 
publiskā iepirkuma līgumiem, kas atbilst 
minētās direktīvas 7. pantā noteiktajām 
robežvērtībām, nosaka tādu 
energoefektivitātes prasību piemērošanu, 
kas nav zemākas par Energy Star kopējām 
specifikācijām. Šo pantu piemēro, neskarot 
noteikumus, kas minēti 5. pantā un III 
pielikuma f) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā […./../ES] par 
energoefektivitāti un ar ko atceļ 
Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta 
Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 
attiecībā uz preču piegādes publiskā 
iepirkuma līgumiem, kas atbilst minētās 
direktīvas 7. pantā noteiktajām 
robežvērtībām, nosaka tādu 
energoefektivitātes prasību piemērošanu, 
kas nav zemākas par Energy Star kopējām 
specifikācijām. Šo pantu piemēro, neskarot 
noteikumus, kas minēti 5. pantā un III 
pielikuma f) punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā […./../ES] par 
energoefektivitāti un ar ko atceļ 
Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK.

Or. en

Pamatojums

Noteikums par publisko iepirkumu būtu jāpastiprina, paplašinot tā darbības jomu.
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PASKAIDROJUMS

1. Ievads

ES un ASV 2000. gadā parakstīja Nolīgumu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas 
programmu koordinēšanu. Nolīgums, kas 2006. gadā tika atjaunots uz otro 5 gadu posmu, 
paredzēja Eiropas Savienībā izveidot programmu ENERGY STAR. Atbilstoši Nolīgumam 
programmu kopīgi pārvaldīja ASV Vides aizsardzības aģentūra (EPA) un Komisija, tostarp 
sadarbojoties ražojuma specifikāciju attīstīšanā un ES un ASV reģistrēto ražojumu savstarpējā 
atzīšanā. Eiropas Savienībā programma tika īstenota ar Regulu Nr. 106/2008 par biroja 
iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu1.

Šīs programmas kā ES energoefektivitātes politikas neatņemamas sastāvdaļas izveide ir 
palīdzējusi sekmēt biroja iekārtu tirgus efektivitāti un ietaupīt patērētāju naudu. Aprēķini 
liecina, ka ENERGY STAR izmantošana ļāva par aptuveni 16 % samazināt laikā no 2008. līdz 
2011. gadam ES pārdoto jauno biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu, un tiek lēsts, ka līdz 
2020. gadam programma palīdzēs samazināt ES izmantoto datoru, displeju un attēlveidošanas
iekārtu enerģijas patēriņu par vairāk nekā 30 %2. 

2. Komisijas priekšlikums

Pirms Nolīguma termiņa beigām (2011. gada decembrī) Komisija uzsāka sarunas par jaunu 
nolīgumu programmas ENERGY STAR turpināšanai trešajā piecu gadu posmā. Sarunas tika 
pabeigtas 2011. gada novembrī. Šā priekšlikuma galvenais mērķis ir pielāgot regulu, ar kuru 
īsteno programmu ENERGY STAR, jaunajam nolīgumam. 

Lielākā daļa no ierosinātajiem grozījumiem ir tehniski pielāgojumi, piemēram, atsauču 
atjaunināšana, ņemot vērā pašreizējos tiesību aktus, konkrēti precizējumi un pantu 
apvienošana. Vienīgais būtiskais grozījums jaunajā Nolīgumā būs divu atsevišķu ražojumu 
sertifikācijas sistēmu ieviešana: ES saglabās ražotāju pašsertifikāciju, bet ASV ir nolēmusi 
pāriet uz trešās puses veiktu sertifikāciju. Tādējādi savstarpējās atzīšanas princips turpmāk 
vairs nebūs piemērojams, un Regulas Nr. 106/2008 4. panta 4. punkts ir jāsvītro.

3. Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē veiksmīgi noslēgtās sarunas par jaunu nolīgumu programmas 
ENERGY STAR pagarināšanai un atzīst vajadzību attiecīgi pielāgot Regulu Nr. 106/2008.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents piekristu Komisijas ierosinātajiem grozījumiem. Tomēr 
vēl jāatrisina viens papildu jautājums. Ražotāji ir norādījuši, ka galvenais iemesls viņu 

                                               
1 OV L 39, 13.02.2008., 1. lpp.
2 COM(2011)337 galīgā redakcija
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līdzdalībai programmā ir iestādēm izvirzītā prasība iegādāties vismaz tikpat efektīvas biroja 
iekārtas, kā noteikts programmā ENERGY STAR, jo daudzi ražotāji piedalās publiskajos 
iepirkumos. Tāpēc Komisija savā paziņojumā par programmas īstenošanu1 izklāstīja, ka tā 
būtu jāuzskata par programmu, kas stiprina attiecīgos noteikumus, paplašinot to darbības 
jomu ārpus centrālo pārvaldes iestāžu loka. 

Tomēr konkrētajā priekšlikumā Komisija nerisina šo jautājumu, norādot, ka visaptverošas 
energoefektivitātes prasības attiecībā uz publisko iepirkumu jau ir paredzētas priekšlikumā 
direktīvai par energoefektivitāti2. Tomēr Padome nesen noslēgtajās sarunās starp 
likumdevējiem šīs prasības ievērojami samazināja. Ņemot vērā šo apstākļu maiņu, referents 
uzskata par lietderīgu ierosināt grozījumus par programmas ENERGY STAR darbības jomas 
paplašināšanu, attiecinot to ne tikai uz centrālās pārvaldes, bet arī uz reģionālajām un vietējām 
iestādēm, lai palielinātu ražotāju motivāciju piedalīties programmā, kā to sākotnēji paredzēja 
Komisija. 

                                               
1 COM(2011)0337 galīgā redakcija
2 COM(2011)0370 galīgā redakcija


