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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu Evropske unije za 
označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme in o spremembah Uredbe (ES) 
št. 106/2008 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške 
opreme
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0109),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 194(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0077/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega socialno-ekonomskega odbora z dne 25. aprila 20121,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 106/2008
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za obdobje veljavnosti Sporazuma 
osrednji vladni organi v smislu Direktive

1. Za obdobje veljavnosti Sporazuma 
naročniki, kot so opredeljeni v Direktivi

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev brez poseganja v 
pravo Unije in nacionalno pravo ter 
ekonomska merila določijo zahteve glede 
energetske učinkovitosti izdelkov, ki niso 
manj stroge od skupnih specifikacij za 
javna naročila blaga v vrednosti, ki je 
enaka ali večja od pragov, določenih v 
členu 7 navedene direktive. Ta člen se 
uporablja brez poseganja v določbe iz 
člena 5 in Priloge III(f) Direktive 
[…/../EU] Evropskega parlamenta in Sveta 
o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi 
Direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES.

2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju 
postopkov za oddajo javnih naročil 
gradenj, blaga in storitev brez poseganja v 
pravo Unije in nacionalno pravo ter 
ekonomska merila določijo zahteve glede 
energetske učinkovitosti izdelkov, ki niso 
manj stroge od skupnih specifikacij za 
javna naročila blaga v vrednosti, ki je 
enaka ali večja od pragov, določenih v 
členu 7 navedene direktive. Ta člen se 
uporablja brez poseganja v določbe iz 
člena 5 in Priloge III(f) Direktive 
[…/../EU] Evropskega parlamenta in Sveta 
o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi 
Direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje javnih naročil bi bilo treba okrepiti z razširitvijo področja uporabe.
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OBRAZLOŽITEV

1.) Uvod

Evropska unija in ZDA so leta 2000 podpisale sporazum o usklajevanju programov za 
označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme. Leta 2006 so ga obnovile za drugo 
petletno obdobje, v njem pa je bila določena vzpostavitev programa ENERGY STAR v 
Evropski uniji. Ta program tako skupaj upravljata ameriška agencija za varovanje okolja 
(EPA) in Komisija, ki sodelujeta tudi pri razvoju proizvodnih specifikacij in vzajemnega 
priznavanja proizvodov, prijavljenih v EU in ZDA. V Evropski uniji se program izvaja z 
Uredbo št. 106/2008 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti 
pisarniške opreme1.

Program je kot sestavni del politike EU o energetski učinkovitosti pripomogel k večji 
učinkovitosti in k prihranku denarja potrošnikov na trgu za pisarniško opremo. Izračuni 
kažejo, da se je s pomočjo programa ENERGY STAR poraba električne energije pri novi 
opremi, prodani v EU med letoma 2008 in 2011, zmanjšala za približno 16 %, po nekaterih 
ocenah pa naj bi ta program pripomogel k temu, da bi se poraba energije pri računalnikih, 
zaslonih in opremi za preslikavanje do leta 2020 zmanjšala za več kot 30 %. 

2.) Predlog Komisije

Pred iztekom sporazuma decembra 2011 je Komisija začela pogajanja o novem sporazumu za 
nadaljevanje programa ENERGY STAR za tretje petletno obdobje. Ta pogajanja so se 
zaključila novembra 2011. Glavni namen tega predloga je prilagoditev uredbe o izvajanju 
programa ENERGY STAR glede na novi sporazum. 

Pri večini predlaganih sprememb gre za tehnične prilagoditve, kot so posodobitev sklicevanj 
na obstoječo zakonodajo, nekatere pojasnitve in združitve členov. Edina vsebinska 
sprememba izhaja iz tega, da sta bila z novim sporazumom uvedena dva ločena sistema 
prijave proizvodov, in sicer se v EU ohrani samocertificiranje proizvajalcev, ZDA pa so se 
odločile za premik k certificiranju, ki ga opravi tretja stran. Posledično se načelo vzajemnega 
priznavanja ne bo več uporabljalo, člen 4(4) Uredbe št. 106/2008 pa je treba črtati.

3.) Mnenje poročevalca

Poročevalec pozdravlja uspešen zaključek pogajanj o novem sporazumu za podaljšanje 
programa ENERGY STAR in priznava, da je treba Uredbo št. 106/2008 temu ustrezno 
prilagoditi.

Glede na zgoraj povedano bi se strinjal s spremembami, ki jih je predlagala Komisija. Vendar 

                                               
1 UL L 39, 13.2.2008, str. 1.
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je treba obravnavati še eno vprašanje. Proizvajalci so navedli, da jih je k sodelovanju v 
programu pritegnila predvsem zahteva, da organi kupijo pisarniško opremo, ki je vsaj tako 
učinkovita kot tista iz programa ENERGY STAR, saj se številni potegujejo za javna naročila. 
Zaradi tega je Komisija v sporočilu o izvajanju programa1 navedla, da bi bilo treba okrepiti 
ustrezne določbe, in sicer z razširitvijo njihovega področja uporabe, tako da bi presegalo zgolj 
centralne vladne organe. 

Vendar Komisija v sedanjem predlogu tega vprašanja ni obravnavala in je poudarila, da so 
celovite zahteve glede energetske učinkovitosti za javna naročila namesto tega predvidene v 
predlogu direktive o energetski učinkovitosti2. Toda te zahteve je Svet na nedavno sklenjenih 
pogajanjih med sozakonodajalcema precej omilil. Glede na te spremenjene okoliščine 
poročevalec meni, da je primerno predlagati spremembo za razširitev področja uporabe 
programa ENERGY STAR, tako da ne bi zajemal le centralnih vladnih organov, ampak tudi 
regionalne in lokalne organe, da bi povečali spodbude za proizvajalce za sodelovanje v 
programu, kot je prvotno predvidela Komisija.

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


