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A TANÁCS …/2012/EU HATÁROZATA

(…)

az Amerikai Egyesült Államok kormánya

és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések

energiahatékonyságára vonatkozó

címkézési programok összehangolásáról szóló

megállapodás aláírásáról és megkötéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (6) 

bekezdésének a) pontjával együtt értelmezett 194. és 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére1,

                                               

1 HL …



9890/12 KH/mb 2
DG E2 HU

mivel:

(1) 2011. július 12-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot az Amerikai Egyesült Államok 

kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára 

vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a 

megállapodás) megtárgyalására.

(2) A tanácsi felhatalmazásnak megfelelően a tárgyalások során a Bizottság konzultált a 

Tanács energetikai munkacsoportjával, amely segítette a Bizottság munkáját.

(3) A tárgyalások lezárultak, és 2011. november 29-én parafálták a megállapodást.

(4) A megállapodás megfelelő működésének biztosításához meg kell állapítani a szükséges 

uniós belső eljárásokat.

(5) A jövőben az irodai berendezések részesedése az energiafogyasztásban az újabb és újabb 

alkalmazások és funkciók megjelenésével növekedni fog. Az Unió energiafogyasztásának 

a az Európai Tanács által 2007 tavaszán jóváhagyott, 2020-ra szóló előrejelzésekhez képest

20%-kal való csökkentésére irányuló célkitűzés megvalósítása érdekében az irodai 

berendezések energiateljesítményét tovább kell optimalizálnia.
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(6) Mivel az irodai berendezések piaca gyorsan fejlődik, alapvető fontosságú az 

energiahatékony termékek kínálatának és az irántuk való keresletnek a fokozása révén 

elérhető energiamegtakarítási lehetőségek és környezeti előnyök rendszeres újraértékelése. 

Ezért a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a megállapodásban meghatározott irodai 

berendezésekre vonatkozó közös előírásokat – a nemzeti képviselőket és minden érdekelt 

felet tömörítő uniós tanácsadó testület segítségével – rendszeresen újraértékelje és frissítse.

(7) Tekintettel arra, hogy az EU ENERGY STAR programjában részt vevő gyártók többnyire 

kis- és középvállalkozások, a termékbejegyzésnek az Unióban továbbra is egyszerű 

eljárással, öntanúsítás alapján kell történnie. Emellett a Bizottságnak a tagállamokkal 

együttműködve hatékonyabban kell végrehajtania az EU ENERGY STAR programot.

(8) A megállapodás végrehajtásásának felülvizsgálatát a megállapodással létrehozott műszaki 

bizottságra kell bízni.

(9) A megállapodás értelmében az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió kijelöl egy-

egy, a megállapodás végrehajtásáért felelős irányítási testületet. Az Uniónak a Bizottságot 

kell irányítási testületként ki jelölni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
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1. cikk

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések 

energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodást (a 

továbbiakban: a megállapodás) mellékleteivel együtt a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A megállapodásnak és mellékleteinek szövegét csatolták e határozathoz.*

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Uniót jogilag kötelező 

aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A megállapodás XIV. cikke (1) bekezdésében előírt írásos értesítést az Unió nevében a Tanács

elnöke küldi meg.

                                               

* A megállapodás szövegét az st10193/12 dokumentum tartalmazza.
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4. cikk

A megállapodás VII. cikkében előírt műszaki bizottságban az Uniót a Bizottság képviseli, az 

Európai Uniónak az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési 

programról szóló, 2008. január 15-i 106/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 8. 

cikkében említett Energy Star Testületét alkotó tagok álláspontjának megismerését követően. Az 

Európai Unió Energy Star Testületével folytatott konzultációt követően a Bizottság eljár a 

megállapodás VI. cikkének (4) bekezdése, VII. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint IX. 

cikkének (4) bekezdése szerinti tájékoztatás, együttműködés, végrehajtási felülvizsgálat és 

értesítések tekintetében.

Az irodai berendezéseket tartalmazó, a megállapodás C. mellékletében szereplő lista módosítására 

vonatkozó uniós álláspont kialakítása során a Bizottság figyelembe veszi az Európai Unió Energy 

Star Testületének véleményeit.

Az irányítási testületeknek az A. melléklet (Az ENERGY STAR név és a közös embléma), a B. 

melléklet (Az ENERGY STAR név és a közös embléma helyes használatára vonatkozó 

iránymutatások) és a C. melléklet (Közös előírások) módosításaira vonatkozó döntéseivel 

kapcsolatos uniós álláspontot a Bizottság az Európai Unió Energy Star Testületével folytatott 

konzultációt követően határozza meg.

Minden egyéb esetben a felek által a megállapodás tekintetében hozandó döntésekre vonatkozó 

uniós álláspontot a Szerződés 218. cikkének (9) bekezdésével összhangban a Bizottság javaslata 

alapján a Tanács határozza meg.

                                               

1 HL L 39., 2008.2.13., 1. o.
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5. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

Kelt Brüsszelben, 

a Tanács részéről

az elnök


