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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за подписване и сключване на 
Споразумение между правителството на Съединените американски щати и 
Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната 
ефективност на офис оборудване
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (09890/2012),

– като взе предвид проекта на Споразумение между правителството на Съединените 
американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за 
етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (10193/2012),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
членове 194 и 207, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора 
за функционирането на ЕС (C7-0134/2012),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A7-0000/2012),

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки и на Съединените американски щати.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1.) Въведение

ENERGY STAR е програма, създадена от Агенцията на САЩ за опазване на околната 
среда с цел подобряване на енергийната ефективност на офис оборудването. През 2000 
г. ЕС и САЩ подписаха Споразумение за координирането на програми за етикетиране 
на енергийната ефективност на офис оборудване. Споразумението, подновено през 
2006 г. за втори период от 5 години, предвижда създаване на програма ENERGY STAR 
в ЕС. Съответно програмата се управлява съвместно от Агенцията на САЩ за опазване 
на околната среда и от Комисията, което включва сътрудничество за развитието на 
продуктови спецификации и взаимно признаване на продукти, регистрирани в ЕС и 
САЩ. 

Преди изтичането на срока на действие на споразумението през декември 2011 г., 
Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за ново споразумение за 
продължаване на срока на действие на програмата ENERGY STAR за трети период от 5 
години. Тези преговори приключиха през ноември 2011 г.

2.) Предложение на Комисията

Според новото споразумение ще съществуват две отделни системи за регистрация на 
продукти - в ЕС, където се запазва собственото удостоверяване от производителите, и в 
САЩ, които са взели решение да преминат към удостоверяване от трета страна.  
Следователно ще престане да се прилага принципът на взаимно признаване. Освен това 
бяха изяснени съответните задължения на Комисията и на държавите членки относно 
привеждането в изпълнение на програмата. В сравнение с настоящия текст няма други 
съществени изменения.

Това ново споразумение ще бъде одобрено от името на Европейския съюз с проекта на 
решение на Съвета. 

3.) Оценка на докладчика

Докладчикът приветства успешното приключване на преговорите за ново споразумение 
за продължаване на срока на действие на програмата ENERGY STAR, тъй като 
програмата е много ефективна в насочването на пазара на офис оборудване към по-
голяма енергийна ефективност.

Макар и да буди съжаление фактът, че принципът на взаимно признаване няма да се 
прилага повече поради въвеждането на удостоверяване от трета страна в САЩ, 
докладчикът счита, че е за предпочитане в ЕС да се поддържа по-леката процедура за 
собствено удостоверяване, с цел да се избегнат допълнителни разходи за 
производителите, по-специално за МСП. Освен това се отбелязва, че Комисията не 
очаква, че краят на взаимното признаване ще се отрази отрицателно върху 
производителите, които участват в програмата на ЕС, тъй като съществува тенденция 
те да се съсредоточават почти изцяло върху пазара на ЕС. От друга страна, износът на 
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ЕС за САЩ ще дойде основно от големите производители, които са регистрирали 
своите продукти още в миналото в САЩ.

С оглед на горепосоченото докладчикът препоръчва на Парламента да даде своето 
одобрение за сключване на споразумението.


