
9890/12 BE/kok
DG E2 SL

SVET
EVROPSKE UNIJE

Bruselj, 4. junij 2012
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2012/0048 (NLE)

9890/12

ENER 169
COTRA 18
OC 275

ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI
Zadeva: SKLEP SVETA o podpisu in sklenitvi Sporazuma med vlado Združenih 

držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za 
označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme
SKUPNE SMERNICE
Rok za posvetovanja s Hrvaško: 13.6.2012



9890/12 BE/kok 1
DG E2 SL

SKLEP SVETA št. …/2012/EU

z dne

o podpisu in sklenitvi Sporazuma

med vlado Združenih držav Amerike

in Evropsko unijo

o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti

pisarniške opreme

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 194 in 207 v povezavi s točko 

(a) člena 218(6) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta1,

                                               

1 UL …
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 12. julija 2011 pooblastil Komisijo za pogajanja o sporazumu med vlado Združenih 

držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energetske 

učinkovitosti pisarniške opreme (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2) V skladu s pooblastilom Sveta so bila opravljena posvetovanja z Delovno skupino Sveta za 

energijo, ki je Komisiji tudi pomagala pri pogajanjih.

(3) Pogajanja so se zaključila in Sporazum je bil parafiran dne 29. novembra 2011.

(4) V Uniji bi bilo treba vzpostaviti ustrezne notranje postopke za zagotovitev pravilnega 

delovanja Sporazuma.

(5) Pisarniška oprema bo s pojavom novih aplikacij in funkcionalnosti v prihodnosti 

predstavljala vse večji delež porabe energije. Da se doseže cilj Unije o 20% prihranku 

svoje porabe energije v primerjavi z napovedmi za leto 2020, kot je bilo potrjeno na 

Evropskem svetu spomladi 2007, je energetsko učinkovitost pisarniške opreme treba še 

izboljšati.
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(6) Ker se trg pisarniške opreme hitro razvija, je bistveno, da se pogosto ocenjuje možnosti za 

povečanje prihrankov energije in koristi za okolje, in sicer s pospeševanjem ponudbe in 

povpraševanja po energetsko učinkovitih proizvodih. Zato je treba Komisijo pooblastiti, da 

ob pomoči svetovalnega odbora Unije, ki ga sestavljajo nacionalni predstavniki ter vse 

zainteresirane strani, redno ocenjuje in posodablja skupne specifikacije pisarniške opreme, 

ki je navedena v Sporazumu.

(7) Ker so proizvajalci, ki sodelujejo v programu EU ENERGY STAR, večinoma mala in 

srednje velika podjetja, bi morala biti registracija proizvodov v Uniji še naprej čim 

enostavnejša in temeljiti na samocertificiranju. To bi bilo treba dopolniti z odločnejšim 

uveljavljanjem programa EU ENERGY STAR s strani Komisije v sodelovanju z državami 

članicami.

(8) Tehnična komisija, ustanovljena s Sporazumom, bi morala biti odgovorna za spremljanje 

izvajanja Sporazuma.

(9) V skladu s Sporazumom naj bi Združene države Amerike ter Unija vsaka imenovala 

upravni organ, odgovoren za izvajanje Sporazuma. V ta namen bi morala Unija za upravni 

organ imenovati Komisijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
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Člen 1

Sporazum med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za 

označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme, vključno z njegovimi prilogami (v 

nadaljnjem besedilu: Sporazum), se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma in prilog k Sporazumu je priloženo k temu sklepu.*

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno za podpis Sporazuma, ki je za 

Unijo zavezujoč.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena XIV(1) Sporazuma.

                                               

* Besedilo Sporazuma je v dokumentu st 10193/12.
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Člen 4

Komisija zastopa Unijo v tehnični komisiji, kot je določeno v členu VII Sporazuma, potem ko se je 

seznanila z mnenji članov Odbora Evropske unije za Energy Star iz člena 8 Uredbe (ES) 

št. 106/2008 z dne 15. januarja 2008 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti 

pisarniške opreme1. Komisija, po posvetovanju z Odborom Evropske unije za Energy Star,

zagotavlja komuniciranje, sodelovanje, spremljanje izvajanja in obveščanje iz členov VI(4), VII(1) 

in (2) ter IX(4) Sporazuma.

Komisija pri pripravi stališča Unije glede sprememb seznama pisarniške opreme v Prilogi C k 

Sporazumu upošteva morebitna mnenja Odbora Evropske unije za Energy Star.

Stališče Unije glede odločitev, ki jih v zvezi s spremembami Priloge A (ime ENERGY STAR in 

skupni znak), Priloge B (smernice za ustrezno uporabo imena ENERGY STAR in skupnega znaka) 

in Priloge C (skupne specifikacije) k Sporazumu sprejmeta upravna organa, oblikuje Komisija po 

posvetovanju z Odborom Evropske unije za Energy Star.

V vseh drugih primerih stališče Unije glede odločitev, ki jih sprejmeta pogodbenici Sporazuma, 

oblikuje Svet na predlog Komisije v skladu s členom 218(9) Pogodbe.

                                               

1 UL L 39, 13.2.2008, str. 1.
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Člen 5

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik


