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RÅDETS AFGØRELSE nr. .../2012/EU

af ...

om undertegnelse og indgåelse af aftalen 

mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater 

og Den Europæiske Union 

om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning 

af kontorudstyr

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194 og 207 

sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT ...
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(1) Den 12. juli 2011 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger om indgåel-

se af en aftale mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union 

om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (i det føl-

gende benævnt "aftalen").

(2) I overensstemmelse med bemyndigelsen fra Rådet blev Rådets Arbejdsgruppe vedrørende 

Energieffektivitet hørt, og den bistod Kommissionen under forhandlingerne.

(3) Forhandlingerne er afsluttet, og aftalen blev paraferet den 29. november 2011.

(4) Der bør fastlægges passende interne procedurer i Unionen for at sikre, at aftalen fungerer 

korrekt.

(5) Kontorudstyr vil fremover stå for en voksende andel af energiforbruget, efterhånden som 

der fremkommer nye applikationer og funktionaliteter. For at opfylde Unionens målsæt-

ning om at reducere dens energiforbrug med 20 % i forhold til fremskrivningerne for 2020, 

hvilket opnåede tilslutning på Det Europæiske Råds møde i foråret 2007, er der behov for 

at optimere kontorudstyrs energieffektivitet yderligere.
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(6) Da markedet for kontorudstyr udvikler sig i et hastigt tempo, er det af afgørende betydning, 

at der med korte mellemrum foretages en revurdering af mulighederne for at gøre energi-

besparelserne og miljøfordelene størst mulige ved at fremme forsyningen af og efter-

spørgslen efter energieffektive produkter. Det er derfor nødvendigt at bemyndige Kommis-

sionen, der bistås af Unionens rådgivende organ bestående af nationale repræsentanter og 

alle interesserede parter, til regelmæssigt at revurdere og opgradere de fælles specifikatio-

ner for kontorudstyr, der er fastsat i aftalen.

(7) Da de producenter, som deltager i EU's ENERGY STAR-program, for størstepartens ved-

kommende er små og mellemstore virksomheder, bør produktregistreringen i Unionen fort-

sat være ikke-byrdefuld og bygge på selvcertificering. Dette bør kobles sammen med en 

strengere håndhævelse af EU's ENERGY STAR-program fra Kommissionens side i sam-

arbejde med medlemsstaterne.

(8) Den tekniske kommission, der er oprettet ved aftalen, bør have ansvar for at undersøge

gennemførelsen af aftalen.

(9) I henhold til aftalen skal Amerikas Forenede Stater og Unionen hver udpege en administra-

tionsenhed, der er ansvarlig for gennemførelsen af aftalen. Unionen bør med henblik herpå

udpege Kommissionen som en administrationsenhed –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
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Artikel 1

Aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om koordine-

ring af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr, herunder bilagene hertil (i det 

følgende benævnt "aftalen"), godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen og bilagene hertil er knyttet til denne afgørelse.*

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der har beføjelse til at 

undertegne aftalen med bindende virkning for Unionen.

Artikel 3

Formanden for Rådet giver på Unionens vegne den i aftalens artikel XIV, stk. 1, omhandlede skrift-

lige underretning.

                                               

* Teksten til aftalen findes i dokument st 10193/12.
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Artikel 4

Kommissionen repræsenterer Unionen i den tekniske kommission, der er omhandlet i aftalens arti-

kel VII, efter at have hørt de synspunkter, der fremføres af medlemmerne af Den Europæiske Uni-

ons Energy Star-Råd, som er omhandlet i artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 106/2008 af 15. januar 2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kon-

torudstyr1. Kommissionen sørger efter høring af Den Europæiske Unions Energy Star-Råd for de 

meddelelser, det samarbejde, den undersøgelse af gennemførelsen og de underretninger, der er om-

handlet i aftalens artikel VI, stk. 4, artikel VII, stk. 1 og 2, og artikel IX, stk. 4.

Med henblik på forberedelsen af Unionens holdning med hensyn til ændringer i fortegnelsen over 

kontorudstyr i bilag C til aftalen tager Kommissionen hensyn til enhver udtalelse fra Den Europæi-

ske Unions Energy Star-Råd.

Unionens holdning med hensyn til afgørelser, der skal træffes af administrationsenhederne, fastlæg-

ges af Kommissionen med hensyn til ændringer af bilag A (ENERGY STAR-navnet og det fælles 

logo), bilag B (retningslinjer for korrekt anvendelse af ENERGY STAR-navnet og det fælles logo) 

og bilag C (fælles specifikationer) til aftalen efter høring af Den Europæiske Unions Energy Star-

Råd.

I alle andre tilfælde fastlægges Unionens holdning med hensyn til de afgørelser, der skal træffes af 

aftalens parter, af Rådet efter forslag fra Kommissionen i overensstemmelse med traktatens arti-

kel 218, stk. 9.

                                               

1 EUT L 39 af 13.2.2008, s. 1.
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Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand


