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RÅDETS BESLUT nr /2012/EU

av den

om undertecknande och ingående av avtalet 

mellan Amerikas förenta staters regering 

och Europeiska unionen om samordning av 

program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 194 och 207 

jämförda med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 EUT …
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av följande skäl:

(1) Den 12 juli 2011 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram ett avtal mellan 

Amerikas förenta staters regering och Europeiska unionen om samordning av program för 

energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (nedan kallat avtalet).

(2) I enlighet med rådets bemyndigande har rådets arbetsgrupp för energifrågor hörts, och 

arbetsgruppen har bistått kommissionen i förhandlingarna.

(3) Förhandlingarna har avslutats och avtalet paraferades den 29 november 2011.

(4) Lämpliga interna förfaranden inom unionen bör fastställas för att avtalet ska kunna 

fungera korrekt.

(5) Kontorsutrustning kommer att stå för en allt större andel av energiförbrukningen 

i framtiden allteftersom nya tillämpningar och funktioner tas fram. För att uppfylla

unionens mål att spara 20 % av energiförbrukningen jämfört med prognoserna för 2020, 

vilket godkändes vid Europeiska rådets vårmöte 2007, måste energiprestandan hos 

kontorsutrustning optimeras ytterligare.
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(6) Eftersom marknaden för kontorsutrustning utvecklas snabbt är det av yttersta vikt att

regelbundet göra nya bedömningar av möjligheterna att maximera energibesparingar och 

miljövinster genom stimulans av tillgången till och efterfrågan på energieffektiva 

produkter. Därför bör kommissionen bemyndigas att, med bistånd av en rådgivande 

unionskommitté bestående av nationella företrädare och alla berörda parter, regelbundet 

göra en ny bedömning och uppgradering av de gemensamma specifikationerna för 

kontorsutrustning som anges i avtalet.

(7) Eftersom tillverkare som deltar i EU:s ENERGY STAR-program huvudsakligen är små 

och medelstora företag, bör produktregistreringen i unionen fortsätta att vara okomplicerad

och bygga på självcertifiering. Detta bör kombineras med en striktare tillämpning av 

EU:s ENERGY STAR-program av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna.

(8) Den tekniska kommission som inrättas genom avtalet bör ansvara för granskningen av 

genomförandet av avtalet.

(9) Enligt avtalet bör Amerikas förenta stater och unionen utse varsitt förvaltningsorgan som 

ska ansvara för genomförandet av avtalet. Unionen bör i detta syfte utse kommissionen till

sitt förvaltningsorgan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska unionen om samordning av 

program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning, inbegripet dess bilagor (nedan kallat 

avtalet), godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet och dess bilagor åtföljer detta beslut*.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna 

avtalet med bindande verkan för unionen.

Artikel 3

Rådets ordförande ska på unionens vägnar lämna den skriftliga underrättelse som avses 

i artikel XIV.1 i avtalet.

                                               

* Texten till avtalet återfinns i dokument st 10193/12.
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Artikel 4

Kommissionen ska företräda unionen i den tekniska kommission som anges i artikel VII i avtalet, 

varvid kommissionen först ska inhämta synpunkter från ledamöterna i den styrelse för Energy Star 

i Europeiska unionen som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 106/2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning1. 

Kommissionen ska, efter samråd med styrelsen för Energy Star i Europeiska unionen, genomföra 

det informationsutbyte, det samarbete, den granskning av genomförandet och de underrättelser som 

avses i artiklarna VI.4, VII.1, VII.2 och IX.4 i avtalet.

När kommissionen utarbetar unionens ståndpunkt i fråga om ändringar av förteckningen över 

kontorsutrustning i bilaga C till avtalet ska den beakta alla synpunkter som lämnas av styrelsen för 

Energy Star i Europeiska unionen.

Unionens ståndpunkt i fråga om beslut som ska fattas av förvaltningsorganen avseende ändringar av 

bilaga A (Namnet ENERGY STAR och den gemensamma logotypen), bilaga B (Riktlinjer för 

användningen av namnet ENERGY STAR och den gemensamma logotypen) och bilaga C 

(Gemensamma specifikationer) till avtalet ska fastställas av kommissionen efter samråd med 

styrelsen för Energy Star i Europeiska unionen.

I samtliga övriga fall ska unionens ståndpunkt i fråga om beslut som ska fattas av avtalsparterna

fastställas av rådet på förslag av kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande 

i enlighet med artikel 218 i fördraget.

                                               

1 EUT L 39, 13.2.2008, s. 1.
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Artikel 5

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande


