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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Európskej únie na 
označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 106/2008 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej 
účinnosti kancelárskych zariadení
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0109),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0077/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. apríla 
20121,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 106/2008
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na dobu platnosti dohody ústredné 
orgány štátnej správy v zmysle smernice 

1. Na dobu platnosti dohody verejní 
obstarávatelia, ako sú vymedzení v článku 

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby bez 
toho, aby tým bolo dotknuté právo Únie 
alebo vnútroštátne právo či hospodárske 
kritériá, určia požiadavky energetickej 
účinnosti, ktoré sú aspoň také náročné ako 
spoločné špecifikácie pre verejné zákazky 
na dodávku tovaru, ktorých hodnota sa 
rovná alebo je vyššia než minimálne 
hraničné hodnoty stanovené v článku 7 
uvedenej smernice. Tento článok sa 
uplatňuje bez toho, aby tým boli dotknuté 
ustanovenia článku 5 a prílohy III písm. f) 
k smernici Európskeho parlamentu a Rady 
[…./../EÚ] o energetickej účinnosti, ktorou 
sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 
2006/32/ES.

1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o 
koordinácii postupov zadávania verejných 
zákaziek na práce, verejných zákaziek na 
dodávku tovaru a verejných zákaziek na 
služby, bez toho, aby tým bolo dotknuté 
právo Únie alebo vnútroštátne právo či 
hospodárske kritériá, určia požiadavky 
energetickej účinnosti, ktoré sú aspoň také 
náročné ako spoločné špecifikácie pre 
verejné zákazky na dodávku tovaru, 
ktorých hodnota sa rovná alebo je vyššia 
než minimálne hraničné hodnoty stanovené 
v článku 7 uvedenej smernice. Tento 
článok sa uplatňuje bez toho, aby tým boli 
dotknuté ustanovenia článku 5 a prílohy III 
písm. f) k smernici Európskeho parlamentu 
a Rady […./../EÚ] o energetickej účinnosti, 
ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a
2006/32/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa posilniť ustanovenie o verejnom obstarávaní rozšírením jeho pôsobnosti.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.) Úvod

V roku 2000 EÚ a USA podpísali dohodu o koordinácii programov označovania energetickej 
účinnosti kancelárskych zariadení. Táto dohoda, ktorá bola znovu predĺžená v roku 2006 o 
druhé päťročné obdobie, stanovuje vytvorenie programu ENERGY STAR v EÚ. Podľa 
dohody riadi tento program spoločne Úrad pre ochranu životného prostredia Spojených štátov 
(EPA) a Komisia a jeho súčasťou je spolupráca na vývoji špecifikácií výrobkov a vzájomné 
uznávanie výrobkov registrovaných v EÚ a USA. V EÚ je tento program vykonávaný na 
základe nariadenia č. 106/2008 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej 
účinnosti kancelárskych zariadení1.

Tento program, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť politiky EÚ v oblasti energetickej účinnosti, 
pomáha v orientácii trhu s kancelárskymi zariadeniami na výrobky vyššej energetickej 
účinnosti a prináša úspory spotrebiteľom. Podľa výpočtov priniesol program ENERGY STAR 
zníženie spotreby nových kancelárskych zariadení predaných v od roku 2008 do roku 2011 v 
EÚ o približne 16 % a odhaduje sa, že do roku 2020 tento program pomôže znížiť spotrebu 
energie počítačov, obrazoviek a zobrazovacích zariadení využívaných v EÚ o viac ako 30 %2. 

2.) Návrh Komisie

Ešte pred skončením platnosti tejto dohody v decembri 2011 začala Komisia rokovania o 
novej dohode, ktorá zaistí pokračovanie programu ENERGY STAR na tretie päťročné 
obdobie, a tieto rokovania boli uzatvorené v novembri 2011. Hlavným cieľom tohto návrhu je 
prispôsobiť nariadenie, ktorým sa vykonáva program ENERGY STAR, novej dohode. 

Väčšina navrhovaných zmien je technickej povahy, napr. aktualizácia odkazov na existujúcu 
legislatívu, určité objasnenia a spojenie niektorých článkov. Jediná podstatná zmena, ktorá je 
dôsledkom novej dohody, vyplýva zo zavedenia dvoch oddelených systémov registrácie 
výrobkov v EÚ, pri ktorých sa zachová systém samocertifikácie výrobcov, zatiaľ čo USA sa 
rozhodli prejsť na systém certifikácie tretími stranami. V dôsledku toho sa už nebude 
uplatňovať zásada vzájomného uznávania a treba vypustiť článok 4 ods. 4 z nariadenia č. 
106/2008.

3.) Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta úspešné ukončenie rokovaní o novej dohode, ktorou sa predlžuje trvanie 
programu ENERGY STAR, a súhlasí, že je potrebné v súlade s tým upraviť nariadenie č. 
106/2008.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 1.
2 COM(2011)0337 v konečnom znení.
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Vzhľadom na tieto skutočnosti spravodajca súhlasí so zmenami, ktoré predložila Komisia. Je 
však potrebné vyriešiť ešte jednu otázku. Výrobcovia uviedli, že požiadavka, aby verejné 
orgány obstarávali kancelárske zariadenia s aspoň takou účinnosťou, ako sa stanovuje v 
programe ENERGY STAR, bola hlavným podnetom na ich účasť v programe, pretože  mnohí 
z nich sa zúčastňujú verejných súťaží. Preto Komisia vo svojom oznámení o vykonávaní 
programu1 uviedla, že je potrebné preskúmať možnosť rozšírenia pôsobnosti príslušného 
ustanovenia aj na iné subjekty, než sú ústredné orgány štátnej správy. 

V tomto návrhu sa však Komisia touto otázkou nezaoberá a zdôrazňuje, že komplexné 
požiadavky týkajúce sa energetickej účinnosti vo verejnom obstarávaní sú súčasťou návrhu 
smernice o energetickej účinnosti2. Tieto požiadavky však Rada v rámci rokovaní medzi 
oboma spoluzákonodarcami, ktoré sa nedávno skončili, výrazne oslabila. Za týchto nových 
okolností sa spravodajca domnieva, že je správne predložiť návrh na rozšírenie pôsobnosti 
programu ENERGY STAR tak, aby sa nevzťahoval len na ústredné orgány štátnej správy, ale 
aj na regionálne a miestne orgány, čím sa posilní motivácia výrobcov, aby sa do tohto 
programu zapojili, čo by bolo v súlade s pôvodným plánom Komisie. 

                                               
1 COM(2011)0337 v konečnom znení.
2 COM(2011)0370 v konečnom znení.


