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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2011/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την υπογραφή και σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το συντονισμό 

προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό γραφείου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη

τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 194 και 207 σε 

συνδυασμό με το σημείο α του άρθρου 218 παράγραφος 6,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

                                               

1 ΕΕ …
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 12 Ιουλίου 2011 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί 

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της 

ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου («η συμφωνία»).

(2) Με βάση την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου, ζητήθηκε η γνώμη της ομάδας «Ενέργεια» 

του Συμβουλίου, η οποία υποβοήθησε την Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις.

(3) Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν και στις 29 Νοεμβρίου του 2011 μονογραφήθηκε η 

συμφωνία.

(4) Θα πρέπει να ορισθούν οι κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες της Ένωσης για να 

εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της συμφωνίας.

(5) Μελλοντικά, θα αυξάνεται το μερίδιο ενέργειας που θα καταναλώνεται από τον εξοπλισμό 

γραφείου καθώς εμφανίζονται νέες εφαρμογές και λειτουργίες. Προκειμένου να επιτευχθεί 

ο στόχος της Ένωσης για εξοικονόμηση 20% στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με 

τις προβλέψεις για το 2020, στόχος που εγκρίθηκε στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

2007, πρέπει να βελτιστοποιηθεί περαιτέρω η ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού 

γραφείου.
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(6) Καθώς η αγορά του εξοπλισμού γραφείου εξελίσσεται ταχύτατα έχει σημασία να 

επανεξετάζονται συχνά οι δυνατότητες μεγιστοποίησης της εξοικονόμησης ενέργειας και 

των περιβαλλοντικών οφελών, μέσω της τόνωσης της προσφοράς και της ζήτησης για 

προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Επομένως, η Επιτροπή, επικουρούμενη από 

συμβουλευτική επιτροπή της Ένωσης απαρτιζόμενη από αντιπροσώπους των κρατών 

μελών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί προκειμένου 

επανεξετάζει και να επικαιροποιεί τακτικά τις κοινές προδιαγραφές του εξοπλισμού 

γραφείου που καθορίζονται από τη συμφωνία.

(7) Δεδομένου ότι οι κατασκευαστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ENERGY STAR της 

ΕΕ είναι κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η καταχώρηση των προϊόντων εντός της 

Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να είναι μια μη γραφειοκρατική διαδικασία που βασίζεται 

στην αυτοπιστοποίηση. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με ισχυρότερη επιβολή του 

προγράμματος ENERGY STAR της ΕΕ από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη.

(8) Η τεχνική επιτροπή που συνίσταται με τη συμφωνία θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την 

επανεξέταση της συμφωνίας..

(9) Βάσει της συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ένωση ορίζουν, κάθε 

μέρος, ένα διαχειριστικό φορέα υπεύθυνο για την εφαρμογή της συμφωνίας. Προς τούτο, η 

Ένωση θα πρέπει να ορίσει ως διαχειριστικό φορέα την Επιτροπή.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
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Άρθρο 1

Με την παρούσα εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης, η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον συντονισμό 

προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου, 

συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της («η συμφωνία»).

Το κείμενο της συμφωνίας και των παραρτημάτων της επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.*

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται δια της παρούσης να ορίσει το ή τα πρόσωπα που 

είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία προκειμένου να δεσμευθεί η Ένωση.

Άρθρο 3

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διαβιβάζει γραπτώς, εξ ονόματος της Ένωσης, την κοινοποίηση που 

προβλέπεται στο άρθρο XIV παράγραφος 1 της συμφωνίας.

                                               

* Το κείμενο της συμφωνίας περιλαμβάνεται στο έγγραφο st 10193/12.
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Άρθρο 4

Η Επιτροπή εκπροσωπεί την Ένωση στην τεχνική επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο VII της 

συμφωνίας, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των μελών του γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

το ENERGY STAR, περί της οποίας το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008 , σχετικά με το 

κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου 1. Η 

Επιτροπή προβαίνει, αφού διαβουλευθεί με το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ENERGY 

STAR, στις ανακοινώσεις, τη συνεργασία, την επανεξέταση της εφαρμογής και τις κοινοποιήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο VI παράγραφος 4, στο άρθρο VII παράγραφοι 1 και 2, και στο άρθρο 

IX παράγραφος 4 της συμφωνίας.

Στο πλαίσιο της σύνταξης της θέσης της Ένωσης όσον αφορά τροποποιήσεις του καταλόγου του 

εξοπλισμού γραφείου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ της συμφωνίας, η Επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ENERGY STAR.

Η θέση της Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους 

διαχειριστικούς φορείς θα καθορίζεται, όσον αφορά τροποποιήσεις του παραρτήματος Α (ονομασία 

ENERGY STAR και κοινό λογότυπο), του παραρτήματος Β (κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή 

χρήση της ονομασίας ENERGY STAR και του κοινού λογοτύπου) και του παραρτήματος Γ (κοινές 

προδιαγραφές) της συμφωνίας, από την Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το γραφείο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ENERGY STAR.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η θέση της Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα 

μέρη της συμφωνίας, καθορίζεται από το Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί βάσει προτάσεως της 

Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 9 της Συνθήκης.

                                               

1 ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 1.
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Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


