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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych w Unii 
Europejskiej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 106/2008 w sprawie wspólnotowego 
programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2012)0109),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0077/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 kwietnia 2012 r.1,

– po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu PE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7–
0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 106/2008
Artykuł 6 – ustęp 1

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie obowiązywania Umowy
centralne organy rządowe w rozumieniu
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, bez 
uszczerbku dla unijnych i krajowych 
przepisów oraz kryteriów gospodarczych, 
określają wymagania w zakresie 
efektywności energetycznej co najmniej 
równorzędne ze wspólnymi specyfikacjami 
dla zamówień publicznych na dostawy o 
wartości na poziomie lub powyżej kwot 
progowych określonych w art. 7 
wspomnianej dyrektywy. Niniejszy artykuł 
stosuje się bez uszczerbku dla przepisów 
ustanowionych w art. 5 i załączniku III lit. 
f) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady […./../UE] w sprawie efektywności 
energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 
2004/8/WE i 2006/32/WE.

1. W okresie obowiązywania Umowy
instytucje zamawiające określone w art. 1 
ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, bez 
uszczerbku dla unijnych i krajowych 
przepisów oraz kryteriów gospodarczych, 
określają wymagania w zakresie 
efektywności energetycznej co najmniej 
równorzędne ze wspólnymi specyfikacjami 
dla zamówień publicznych na dostawy o 
wartości na poziomie lub powyżej kwot 
progowych określonych w art. 7 
wspomnianej dyrektywy. Niniejszy artykuł 
stosuje się bez uszczerbku dla przepisów 
ustanowionych w art. 5 i załączniku III lit. 
f) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady […./../UE] w sprawie efektywności 
energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 
2004/8/WE i 2006/32/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy umocnić przepis dotyczący zamówień publicznych, rozszerzając jego zakres.



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

PL

UZASADNIENIE

1.) Wstęp

W 2000 r. UE i USA podpisały Umowę w sprawie koordynacji programów znakowania 
efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Umowa, która została wznowiona w 2006 r. 
na drugi okres pięcioletni, zakłada uruchomienie programu ENERGY STAR w UE. W 
związku z tym program był zarządzany wspólnie przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów 
Zjednoczonych (EPA) i Komisję i obejmował współpracę przy opracowywaniu specyfikacji 
produktów oraz wzajemne uznawanie produktów zarejestrowanych w UE i USA. W UE 
program wdrażany był na mocy rozporządzenia nr 106/2008 w sprawie wspólnotowego 
programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych1.

Jako integralna część unijnej polityki w zakresie efektywności energetycznej program pomógł 
zapewnić większą skuteczność rynku urządzeń biurowych oraz zaoszczędzić pieniądze 
konsumentów. Według obliczeń program ENERGY STAR zmniejszył zużycie energii 
nowych urządzeń biurowych sprzedanych w UE w latach 2008-2011 o około 16% i szacuje 
się, że do 2020 r. program pomoże zmniejszyć o ponad 30% zużycie energii 
wykorzystywanych w UE komputerów, ekranów i sprzętu do przetwarzania informacji 
graficznych2. 

2.) Wniosek Komisji

Przed wygaśnięciem umowy w grudniu 2011 r. Komisja rozpoczęła negocjacje nowej 
umowy, która zapewniłaby kontynuację programu ENERGY STAR w trzecim okresie 
pięcioletnim. Negocjacje zakończyły się w listopadzie 2011 r. Głównym celem niniejszego 
wniosku jest dostosowanie rozporządzenia wdrażającego program ENERGY STAR do nowej 
umowy. 

Większość proponowanych zmian to dostosowania techniczne, jak aktualizacja odniesień do 
obowiązującego prawodawstwa, pewne wyjaśnienia i połączenie artykułów. Jedyna zmiana 
merytoryczna polega na włączeniu do nowej umowy dwóch oddzielnych systemów rejestracji 
produktów; w UE stosowany będzie system certyfikacji własnej producentów, a w USA –
certyfikacji zewnętrznej. W związku z tym zasada wzajemnego uznawania nie będzie już 
stosowana i należy skreślić art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 106/2008.

3.) Ocena sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zakończenie z powodzeniem negocjacji w sprawie 
nowej umowy rozszerzającej zakres programu ENERGY STAR oraz uznaje konieczność 
odpowiedniego dostosowania rozporządzenia nr 106/2008.

                                               
1 Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 1.
2 COM(2011)0337 wersja ostateczna.
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W związku z powyższym sprawozdawca popiera poprawki zaproponowane przez Komisję. 
Jednak należy zająć się jeszcze jedną kwestią. Producenci stwierdzili, że wymóg, aby organy 
rządowe dokonywały zakupu urządzeń biurowych o stopniu efektywności przynajmniej 
równym ENERGY STAR, był głównym czynnikiem skłaniającym ich do udziału w 
programie, jako że wielu z nich bierze udział w procedurach przetargowych. Dlatego w 
swoim komunikacie w sprawie wdrożenia programu1 Komisja podkreśliła, że należy 
rozważyć umocnienie odpowiednich postanowień poprzez rozszerzenie ich zakresu poza 
centralne organy rządowe. 

Jednak w aktualnym wniosku Komisja nie uwzględniła tej kwestii, wskazując, że 
kompleksowe wymogi dotyczące efektywności energetycznej w przypadku zamówień 
publicznych są przewidziane we wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej2. Jednak wymogi te zostały znacznie złagodzone przez Radę podczas 
negocjacji między współustawodawcami, które ostatnio zakończono. W tych zmienionych 
okolicznościach sprawozdawca uważa za stosowne zaproponowanie poprawki mającej na 
celu rozszerzenie zakresu ENERGY STAR, tak aby obejmował on nie tylko centralne organy 
rządowe, ale również organy regionalne i lokalne, tak aby bardziej zachęcać producentów do 
udziału w programie, jak to pierwotnie planowała Komisja. 

                                               
1 COM(2011)0337 wersja ostateczna.
2 COM(2011)0370 wersja ostateczna.


