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PR_COD_1amCom

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind un program al Uniunii Europene de etichetare referitoare la eficiența energetică 
a echipamentelor de birou și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 106/2008 privind 
un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor 
de birou
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0109),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0077/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 20121,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 106/2008
Articolul 6 – alineatul 1

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe durata acordului, autoritățile
guvernamentale centrale în sensul
Directivei 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii specifică, pentru contractele de 
achiziții publice a căror valoare atinge sau 
depășește pragurile prevăzute la articolul 7 
din directiva menționată, cerințe referitoare 
la eficiența energetică cel puțin la fel de 
stricte ca specificațiile comune, fără a 
aduce atingere legislației UE și celei 
naționale și criteriilor economice. Prezentul 
articol se aplică fără a aduce atingere 
dispozițiilor de la articolul 5 și din 
anexa III(f) la Directiva […/../UE] a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind eficiența energetică și de abrogare 
a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE.

(1) Pe durata acordului, autoritățile
contractante în sensul articolului 1 
alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii specifică, pentru contractele de 
achiziții publice a căror valoare atinge sau 
depășește pragurile prevăzute la articolul 7 
din directiva menționată, cerințe referitoare 
la eficiența energetică cel puțin la fel de 
stricte ca specificațiile comune, fără a 
aduce atingere legislației UE și celei 
naționale și criteriilor economice. Prezentul 
articol se aplică fără a aduce atingere 
dispozițiilor de la articolul 5 și din 
anexa III(f) la Directiva […/../UE] a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind eficiența energetică și de abrogare 
a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE.

Or. en

Justificare

Dispoziția privind achizițiile publice ar trebui consolidată prin extinderea domeniului său de 
aplicare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1.) Introducere

În 2000, UE și SUA au semnat un Acord privind coordonarea programelor de etichetare 
referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou. Acordul, reînnoit în 2006 pentru 
încă o perioadă de 5 ani, prevede introducerea în UE a programului ENERGY STAR. În 
consecință, programul a fost gestionat în comun de Agenția pentru Protecția Mediului a SUA 
(APM) și de Comisie, inclusiv cooperarea privind elaborarea specificațiilor produselor și 
recunoașterea reciprocă a produselor înregistrate în UE și în SUA. În UE, programul a fost 
implementat prin Regulamentul nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare 
referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou1.

Ca parte integrantă a politicii UE în domeniul eficienței energetice, programul a contribuit la 
creșterea eficienței pieței echipamentelor de birou și la scăderea costurilor pentru 
consumatori. Conform unor calcule, programul ENERGY STAR a redus consumul de energie 
al echipamentelor de birou noi vândute în UE în perioada 2008 - 2011 cu aproximativ 16% și, 
conform estimărilor, până în 2020, programul va contribui la scăderea consumului de energie 
al calculatoarelor, al monitoarelor și al echipamentelor pentru realizarea de imagini în uz în 
UE cu peste 30%2. 

2.) Propunerea Comisiei

Înainte de expirarea acordului în decembrie 2011, Comisia a demarat negocieri privind un nou 
acord care să asigure continuitatea programului ENERGY STAR pentru încă o perioadă, a 
treia, de cinci ani, negocieri care s-au încheiat în noiembrie 2011. Scopul principal al acestei 
propuneri este de a adapta regulamentul de implementare a programului ENERGY STAR la 
noul acord. 

Majoritatea modificărilor propuse reprezintă adaptări tehnice, cum ar fi actualizarea 
trimiterilor la legislația actuală, anumite lămuriri și unificarea unor articole. Singura 
modificare de substanță duce la introducerea, prin noul acord, a două sisteme separate de
înregistrare a produselor în UE, care rămâne la autocertificarea realizată de producători, și în 
SUA, stat care a decis să treacă la certificarea realizată de către terți. Prin urmare, principiul 
recunoașterii reciproce nu va mai fi aplicabil, iar articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul nr. 
106/2008 trebuie eliminat.

3.) Poziția raportorului

Raportorul salută încheierea cu succes a negocierilor privind un nou acord de extindere a 
programului ENERGY STAR și recunoaște faptul că este necesar ca Regulamentul nr. 
                                               
1  JO L 39, 13.2.2008, p. 1.
2  COM(2011)0337.
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106/2008 să fie adaptat în consecință.

În lumina celor menționate anterior, raportorul ar fi de acord cu amendamentele propuse de 
Comisie. Cu toate acestea, mai trebuie abordată o chestiune: Producătorii au afirmat că 
principalul factor care a determinat participarea la program a autorităților a fost cerința ca 
acestea să achiziționeze echipamente de birou cel puțin la fel de eficiente ca cele cu eticheta 
Energy Star, deoarece multe dintre acestea iau parte la licitații de achiziții publice. Prin 
urmare, Comisia a subliniat în Comunicarea sa privind aplicarea programului1 că ar trebui să 
se analizeze posibilitatea de a consolida dispozițiile relevante prin extinderea domeniului de 
aplicare al acestora dincolo de autoritățile guvernamentale centrale. 

În prezent, Comisia nu abordează însă această chestiune și subliniază că cerințele 
cuprinzătoare în materie de eficiență energetică aplicabile pentru achizițiile publice sunt, în 
schimb, prevăzute în propunerea de Directivă privind eficiența energetică2. Cu toate acestea, 
aceste cerințe au fost atenuate în mod considerabil de Consiliu în timpul negocierilor dintre 
colegiuitori, care s-au încheiat recent. În această situație diferită, raportorul consideră că este 
potrivit să se propună un amendament de extindere a domeniului de aplicare a programului 
ENERGY STAR pentru a include nu numai autoritățile guvernamentale centrale, ci și 
autoritățile regionale și locale, în vederea majorării stimulentelor acordate producătorilor 
pentru ca aceștia să participe la program, astfel cum prevedea Comisia inițial. 

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


