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NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2012/EU,

annettu …,

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen 

ja Euroopan unionin välisen 

toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien 

ohjelmien yhteensovittamista koskevan 

sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 194 ja 

207 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1,

                                               

1 EUVL …
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto valtuutti 12 päivänä heinäkuuta 2011 komission neuvottelemaan Amerikan 

yhdysvaltain hallituksen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen toimistolaitteiden 

energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamisesta, 

jäljempänä 'sopimus'.

(2) Neuvoston valtuutuksen mukaisesti neuvotteluissa kuultiin neuvoston energia-asioiden 

työryhmää, joka avusti komissiota neuvottelujen aikana.

(3) Neuvottelut on saatettu päätökseen ja sopimus parafoitiin 29 päivänä marraskuuta 2011.

(4) Sopimuksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi olisi otettava käyttöön 

asianmukaiset unionin sisäiset menettelyt.

(5) Toimistolaitteiden osuus energiankulutuksesta kasvaa tulevaisuudessa, kun käyttöön tulee 

uusia sovelluksia ja toimintoja. Jotta voidaan saavuttaa kevään 2007 Eurooppa-neuvoston 

hyväksymä unionin tavoite, jonka mukaan sen energiankulutusta on vähennettävä 

20 prosenttia kulutusennusteisiin verrattuna vuoteen 2020 mennessä, toimistolaitteiden 

energiatehokkuutta on edelleen parannettava.
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(6) Koska toimistolaitteiden markkinat kehittyvät nopeasti, on olennaisen tärkeää arvioida 

säännöllisin väliajoin uudelleen mahdollisuuksia maksimoida energiansäästöt ja 

ympäristöhyödyt edistämällä energiatehokkaiden tuotteiden tuotantoa ja kysyntää. Näin 

ollen on tarpeen valtuuttaa komissio, jota avustaa jäsenvaltioiden ja kaikkien 

asianomaisten osapuolten edustajista koostuva unionin neuvoa-antava lautakunta, 

arvioimaan säännöllisesti uudelleen ja parantamaan sopimuksessa vahvistettuja 

toimistolaitteiden yhteisiä vaatimuksia.

(7) Koska EU:n ENERGY STAR -ohjelmaan osallistuvat valmistajat ovat enimmäkseen 

pieniä ja keskisuuria yrityksiä, tuoterekisteröinti unionissa olisi pidettävä kevyenä ja itse 

annettaviin vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin perustuvana menettelynä. Tähän liittyen 

komission olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa valvottava tiukemmin EU:n ENERGY 

STAR -ohjelman täytäntöönpanoa.

(8) Sopimuksella perustetun teknisen toimikunnan olisi vastattava sopimuksen 

täytäntöönpanon tarkastelusta.

(9) Sopimuksen mukaan sekä Amerikan yhdysvaltojen että unionin on nimettävä

hallintoyksikkö, joka vastaa sopimuksen täytäntöönpanosta. Unionin olisi tätä varten

nimettävä hallintoyksiköksi komissio, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
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1 artikla

Hyväksytään Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan unionin välinen toimistolaitteiden 

energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskeva sopimus

liitteineen, jäljempänä 'sopimus', unionin puolesta.

Sopimuksen teksti ja sen liitteet on liitetty tähän päätökseen*.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus 

allekirjoittaa sopimus unionia sitovasti.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen XIV artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

kirjallisen ilmoituksen. 

                                               

* Sopimuksen teksti on asiakirjassa st 10193/12.
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4 artikla

Komissio edustaa unionia sopimuksen VII artiklassa tarkoitetussa teknisessä toimikunnassa 

kuultuaan toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön 

ohjelmasta 15 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 106/20081 8 artiklassa tarkoitetun Euroopan unionin Energy Star -lautakunnan jäseniä. 

Komissio huolehtii Euroopan unionin Energy Star -lautakuntaa kuultuaan sopimuksen VI artiklan 

4 kohdassa tarkoitetusta yhteydenpidosta ja yhteistyöstä, VII artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta 

täytäntöönpanon tarkastelusta sekä IX artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista.

Valmistellessaan Sopimuksen liitteessä C vahvistetun toimistolaitteiden luettelon muuttamista 

koskevaa unionin kantaa komissio ottaa huomioon Euroopan unionin Energy Star -lautakunnan 

mahdollisesti antamat lausunnot.

Komissio määrittelee unionin kannan liitteen A (ENERGY STAR -nimi ja yhteinen tunnus), liitteen 

B (ENERGY STAR -nimen ja yhteisen tunnuksen asianmukaisesta käytöstä annetut ohjeet) ja 

liitteen C (yhteiset vaatimukset) muuttamista koskeviin hallintoyksikköjen päätöksiin kuultuaan 

Euroopan unionin Energy Star -lautakuntaa.

Kaikissa muissa tapauksissa sopimuksen osapuolten tekemiä päätöksiä koskevan unionin kannan 

määrittelee neuvosto komission ehdotuksesta perussopimuksen 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

                                               

1 EUVL L 39, 13.2.2008, s. 1.
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5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


