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DECIZIA nr. …/2012/UE A CONSILIULUI

din 

privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii şi 

Uniunea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa 

energetică a echipamentelor de birou

(Text cu relevanţă pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 194 şi 207 

coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European1,

                                               

1 JO …
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întrucât:

(1) La 12 iulie 2011, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord între Guvernul 

Statelor Unite ale Americii şi Uniunea Europeană privind coordonarea programelor de 

etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou (denumit în 

continuare „acordul”).

(2) În conformitate cu autorizaţia Consiliului, grupul de lucru pentru energie al Consiliului a 

fost consultat şi a sprijinit Comisia în cadrul negocierilor.

(3) Negocierile au fost încheiate şi, la 29 noiembrie 2011, acordul a fost parafat.

(4) Ar trebui stabilite procedurile interne corespunzătoare la nivelul Uniunii pentru a asigura 

funcţionarea adecvată a acordului.

(5) Echipamentele de birou vor fi responsabile pentru o parte din ce în ce mai mare a 

consumului de energie în viitor, pe măsură ce apar noi aplicaţii şi funcţii. În vederea 

atingerii obiectivului Uniunii de realizare a unor economii de 20 % din consumul său de 

energie în raport cu previziunile pentru 2020, astfel cum a fost aprobat cu ocazia 

Consiliului European de primăvară din 2007, performanţa energetică a echipamentelor de 

birou trebuie să fie optimizată în continuare.
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(6) Având în vedere că piaţa echipamentelor de birou reprezintă este o piaţă cu evoluţie rapidă,

este esenţial să se reevalueze frecvent posibilităţile de maximizare a economiilor de 

energie şi a avantajelor pentru mediu, prin stimularea ofertei şi a cererii de produse 

eficiente din punct de vedere energetic. Prin urmare, este necesară abilitarea Comisiei, 

asistată de un comitet consultativ la nivel de Uniune compus din reprezentanţi naţionali şi 

din reprezentanţi ai tuturor părţilor interesate, pentru a reevalua şi a actualiza periodic 

specificaţiile comune ale echipamentelor de birou stabilite în acord.

(7) Dat fiind că producătorii care participă la programul ENERGY STAR al UE sunt în 

majoritate întreprinderi mici şi mijlocii, înregistrarea produselor în Uniune ar trebui să fie 

în continuare neîmpovărătoare şi bazată pe autocertificare. Acest lucru ar trebui combinat 

cu o aplicare mai strictă a programului ENERGY STAR al UE de către Comisie, în 

cooperare cu statele membre.

(8) Comisia tehnică instituită prin acord ar trebui să fie responsabilă pentru examinarea punerii 

în aplicare a acordului.

(9) În temeiul acordului, Statele Unite ale Americii şi Uniunea urmează să desemneze o 

entitate administrativă responsabilă cu punerea în aplicare a acordului. În acest sens, 

Uniunea ar trebui să desemneze Comisia în calitate de entitate administrativă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
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Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Uniunea

Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a 

echipamentelor de birou, inclusiv anexele sale (denumit în continuare „acordul”).

Textul acordului şi anexele sale sunt ataşate la prezenta decizie.*

Articolul 2

Preşedintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită (persoanele 

împuternicite) să semneze acordul pentru ca Uniunea să îşi asume obligaţii în temeiul acestuia.

Articolul 3

Preşedintele Consiliului transmite, în numele Uniunii, notificarea în scris prevăzută la articolul XIV 

alineatul (1) din acord.

                                               

* Textul acordului se găseşte în documentul st 10193/12.
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Articolul 4

Comisia reprezintă Uniunea în cadrul comisiei tehnice prevăzute la articolul VII din acord, după 

audierea opiniilor membrilor Biroului Energy Star al Uniunii Europene, menţionat la articolul 8 din 

Regulamentul (CE) nr. 106/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 

privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de 

birou 1. După consultarea Biroului Energy Star al Uniunii Europene, Comisia efectuează

comunicările, cooperarea, examinarea implementării şi notificările menţionate la articolul VI 

alineatul (4), la articolul VII alineatele (1) şi (2) şi la articolul IX alineatul (4) din acord.

În vederea pregătirii poziţiei Uniunii în ceea ce priveşte modificările aduse listei echipamentelor de 

birou din anexa C la acord, Comisia ţine seama de avizele emise de Biroul Energy Star al Uniunii 

Europene.

Poziţia Uniunii în ceea ce priveşte deciziile care trebuie luate de autorităţile administrative cu 

privire la modificările anexei A (Denumirea şi logoul comun ENERGY STAR), ale anexei B 

(Orientări privind utilizarea corectă a denumirii şi a logoului comun ENERGY STAR) şi ale anexei 

C (Specificaţii comune) se stabileşte de Comisie, după consultarea Biroului Energy Star al Uniunii 

Europene.

În toate celelalte cazuri, poziţia Uniunii cu privire la deciziile care urmează să fie adoptate de către 

părţile la acord se stabileşte de Consiliu, care hotărăşte la propunerea Comisiei în conformitate cu 

articolul 218 alineatul (9) din tratat.

                                               

1 JO L 39, 13.2.2008, p. 1.
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Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, .

Pentru Consiliu,

Preşedintele


