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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett program för 
energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning för Europeiska unionen om ändring 
av förordning (EG) nr 106/2008 om ett gemenskapsprogram för 
energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning
(COM(2012)0109 – C7-0077 – 2012/0049(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0109),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0077/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
25 april 20121,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EG) nr 106/2008
Artikel 6 – punkt 1

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För avtalets giltighetstid ska centrala 
statliga myndigheter i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster, utan 
att EU-lagstiftningen, nationell lagstiftning 
och ekonomiska kriterier åsidosätts, 
fastställa minst samma 
energieffektivitetskrav som i de 
gemensamma specifikationerna för 
offentliga varukontrakt vilkas värde är lika 
med eller större än tröskelvärdena enligt 
artikel 7 i det direktivet. Denna artikel ska 
gälla utan att det påverkar tillämpningen av 
de bestämmelser som fastställs i artikel 5 i 
och bilaga III f till Europaparlamentets och 
rådets direktiv […./../EU] om 
energieffektivitet och om upphävande av 
direktiv 2004/8/EG och 2006/32/EG.

1. För avtalets giltighetstid ska
upphandlande myndigheter enligt 
definitionen i artikel 1.9 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster, utan att EU-lagstiftningen, 
nationell lagstiftning och ekonomiska 
kriterier åsidosätts, fastställa minst samma 
energieffektivitetskrav som i de 
gemensamma specifikationerna för 
offentliga varukontrakt vilkas värde är lika 
med eller större än tröskelvärdena enligt 
artikel 7 i det direktivet. Denna artikel ska 
gälla utan att det påverkar tillämpningen av 
de bestämmelser som fastställs i artikel 5 i 
och bilaga III f till Europaparlamentets och 
rådets direktiv […./../EU] om 
energieffektivitet och om upphävande av 
direktiv 2004/8/EG och 2006/32/EG.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen om offentlig upphandling bör skärpas genom att dess tillämpningsområde 
utvidgas.
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MOTIVERING

1. Inledning

EU och USA undertecknade 2000 ett avtal om samordning av program för 
energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning. Avtalet förnyades 2006 för en femårsperiod 
och gör att märkningsprogrammet Energy Star kan införas i EU. Programmet har alltså 
förvaltats gemensamt av USA:s miljöskyddsbyrå och kommissionen, och samarbetet har 
bland annat gällt utvecklingen av produktspecifikationer och ömsesidigt erkännande av 
produkter som registreras i EU och USA. I EU genomfördes programmet med förordning nr 
106/2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning1.

Programmet, som är en integrerad del av EU:s politik för energieffektivitet, har bidragit till en 
effektivare marknad för kontorsutrustning och lägre konsumentpriser. Beräkningar visar att 
programmet Energy Star har minskat elkonsumtionen för ny kontorsutrustning som såldes i 
EU mellan 2008 och 2011 med ungefär 16 procent, och 2020 räknar man med att programmet 
kommer att bidra till att minska elkonsumtionen för datorer, skärmar och bildutrustning i EU 
med mer än 30 procent2. 

2. Kommissionens förslag

Innan avtalet löpte ut i december 2011 inledde kommissionen förhandlingar om ett nytt avtal i 
syfte att förnya programmet Energy Star för en tredje femårsperiod, och dessa avslutades i 
november 2011. Det huvudsakliga syftet med föreliggande ändringsförslag är att anpassa 
förordningen om genomförande av programmet Energy Star till det nya avtalet. 

De flesta av ändringarna som föreslås är tekniska anpassningar, såsom uppdateringar av 
hänvisningar till nuvarande lagstiftning, vissa klargöranden och sammanslagningar av artiklar. 
Den enda väsentliga ändringen består i att det genom det nya avtalet införs två skilda 
produktregistreringssystem, där man i EU behåller systemet med självcertifiering av 
tillverkarna, och i USA, där man beslutat att gå över till tredjepartscertifiering. Principen om 
ömsesidigt erkännande kommer följaktligen inte längre att gälla och artikel 4.4 i förordning nr 
106/2008 måste strykas.

3. Föredragandens bedömning

Föredraganden välkomnar den framgångsrika avslutningen på förhandlingarna om ett nytt 
avtal om förlängning av programmet Energy Star och lyfter fram behovet av att anpassa 
förordning nr 106/2008 i enlighet därmed.

                                               
1 EUT L 39, 13.02.2008, s. 1.
2 COM(2011)0337.
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Mot bakgrund av ovanstående är föredraganden redo att hålla med om kommissionens 
föreslagna ändringar. En ytterligare fråga måste emellertid diskuteras: Tillverkare har angett 
att kravet på myndigheter att köpa kontorsutrustning som är minst lika effektiv som Energy 
Star har varit det främsta skälet för dem att delta i programmet, eftersom många av dem deltar 
i offentliga upphandlingar. Därför förklarade kommissionen i sitt meddelande om 
programmets genomförande1 att man borde överväga att stärka de relevanta bestämmelserna 
genom att utöka deras tillämpningsområde bortom centrala statliga myndigheter. 

Men kommissionen tar inte upp denna fråga i det föreliggande förslaget utan påpekar i stället 
att övergripande energieffektivitetskrav för offentliga upphandlingar täcks av förslaget till 
direktiv om energieffektivitet2. Dessa krav har dock blivit ordentligt urvattnade av rådet under 
förhandlingarna mellan medlagstiftarna som nyligen avslutades. Under dessa förändrade 
omständigheter anser föredraganden det lämpligt att föreslå ett ändringsförslag som utökar 
tillämpningsområdet för programmet Energy Star till att omfatta inte bara centrala statliga 
myndigheter utan också regionala och lokala sådana, i syfte att öka incitamenten för 
tillverkarna att delta i programmet, på det sätt som kommissionen ursprungligen tänkte sig. 

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


