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ROZHODNUTIE RADY č. .../2012/EÚ

z ...,

o podpise a uzavretí Dohody

medzi vládou Spojených štátov amerických

a Európskou úniou

o koordinácii programov označovania energetickej

účinnosti kancelárskych zariadení

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 194 a 207 v spojení s 

článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1,

                                               

1 Ú. v. EÚ ...
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keďže:

(1) Rada 12. júla 2011 poverila Komisiu rokovaním o Dohode medzi vládou Spojených štátov 

amerických a Európskou úniou o koordinácii programov označovania energetickej 

účinnosti kancelárskych zariadení (ďalej len „dohoda“).

(2) V súlade s týmto poverením Rady sa uskutočnili konzultácie s pracovnou skupinou Rady 

pre energiu, ktorá pomáhala Komisii pri rokovaniach.

(3) Rokovania sa skončili a dohoda bola 29. novembra 2011 parafovaná.

(4) Mali by sa stanoviť vhodné vnútorné postupy Únie na zabezpečenie riadneho fungovania 

dohody.

(5) S pribúdaním nových aplikácií a funkcií v budúcnosti bude rásť aj podiel kancelárskych 

zariadení na spotrebe energie. Na dosiahnutie cieľa Únie znížiť do roku 2020 spotrebu 

energie v Únii o 20 % v porovnaní s prognózami na rok 2020, ktorý schválila Európska 

rada na svojom jarnom zasadnutí v roku 2007, je potrebné ďalej optimalizovať energetickú 

účinnosť kancelárskych zariadení.
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(6) Vzhľadom na to, že trh kancelárskych zariadení sa rýchlo vyvíja, je nevyhnutné často 

prehodnocovať potenciál maximalizácie úspor energie a prínosu pre životné prostredie

stimuláciou ponuky energeticky účinných výrobkov a dopytu po nich. Preto je potrebné 

poveriť Komisiu, aby s pomocou poradného výboru Únie pozostávajúceho zo zástupcov 

členských štátov a všetkých zainteresovaných strán pravidelne posudzovala a aktualizovala 

spoločné špecifikácie kancelárskych zariadení stanovené v dohode.

(7) Vzhľadom na to, že výrobcovia, ktorí sa zúčastňujú na programe EÚ ENERGY STAR, sú 

zväčša malé a stredné podniky, registrácia výrobkov v Únii by mala byť aj naďalej 

nezaťažujúca a mala by byť založená na vlastnej certifikácii. Toto by sa malo doplniť 

dôraznejším presadzovaním programu EÚ ENERGY STAR zo strany Komisie v 

spolupráci s členskými štátmi.

(8) Technická komisia zriadená dohodou by mala byť zodpovedná za preskúmanie 

vykonávania dohody.

(9) Podľa dohody majú Spojené štáty americké a Únia určiť riadiaci orgán, ktorý zodpovedá 

za vykonávanie dohody. Na tento účel by Únia mala určiť ako riadiaci orgán Komisiu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskou 

úniou o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení, vrátane 

jej príloh (ďalej len „dohoda“).

Text dohody a jej príloh je pripojený k tomuto rozhodnutiu.*

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu s cieľom 

zaviazať Úniu.

Článok 3

Predseda Rady vykoná v mene Únie písomné oznámenie podľa článku XIV ods. 1 dohody. 

                                               

* Text dohody sa nachádza v dokumente st 10193/12.
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Článok 4

Komisia zastupuje Úniu v technickej komisii stanovenej v článku VII dohody po vypočutí názorov 

členov Výboru Európskej únie pre Energy Star uvedeného v článku 8 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 z 15. januára 2008 o programe Spoločenstva na označovanie 

energetickej účinnosti kancelárskych zariadení1. Komisia po konzultácii s Výborom Európskej únie 

pre Energy Star pristúpi ku komunikácii, spolupráci, preskúmaniu vykonávania a oznámeniam 

uvedeným v článku VI ods. 4, článku VII ods. 1 a 2 a článku IX ods. 4 dohody.

Komisia berie pri príprave pozície Únie v súvislosti so zmenami a doplneniami zoznamu 

kancelárskych zariadení v prílohe C k dohode do úvahy všetky názory Výboru Európskej únie pre 

Energy Star.

Pozíciu Únie v súvislosti s rozhodnutiami prijímanými riadiacimi orgánmi, pokiaľ ide o zmeny 

a doplnenia prílohy A (názov a spoločné logo ENERGY STAR), prílohy B (usmernenia pre správne 

používanie názvu a spoločného loga ENERGY STAR) a prílohy C (spoločné špecifikácie) k dohode 

určuje Komisia po konzultácii s Výborom Európskej únie pre Energy Star.

Vo všetkých ostatných prípadoch pozíciu Únie v súvislosti s rozhodnutiami, ktoré majú prijať 

strany dohody, určuje Rada na návrh Komisie v súlade s článkom 218 ods. 9 zmluvy.

                                               

1 Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 1.
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Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

V Bruseli 

Za Radu

predseda


