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Vysvětlivky 

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření Dohody mezi vládou Spojených států 
amerických a Evropskou unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti 
kancelářských přístrojů štítky
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09890/2012),

– s ohledem na návrh dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropskou unií 
o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky 
(10193/2012),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s články 194, 207 a 
čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie 
(C7-0134/2012),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2012),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a 
parlamentům členských států a Spojených států amerických.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1) Úvod

Program ENERGY STAR, který byl zřízen Úřadem pro ochranu životního prostředí 
Spojených států amerických (EPA), si klade za cíl zvýšit energetickou účinnost kancelářských 
přístrojů. V roce 2000 EU a USA podepsaly dohodu o koordinaci programů označování 
energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky. Tato dohoda, která bylo znovu 
prodloužena v roce 2006 o druhé pětileté období, stanoví zavedení programu ENERGY 
STAR v EU. Podle této dohody je tento program spravován úřadem EPA a Komisí, a to 
včetně spolupráce na vývoji specifikací výrobku a vzájemného uznávání výrobků 
registrovaných v EU a USA. 

Před ukončením platnosti této dohody v prosince 2011 Rada zmocnila Komisi k vyjednání 
nové dohody, která zajistí pokračování programu ENERGY STAR na třetí pětileté období. 
Tato jednání byla završena v listopadu roku 2011.

2) Návrh Komise

V rámci této nové dohody budou existovat dva oddělené systémy registrace výrobků. V EU  
bude zachován systém autocertifikace výrobci, zatímco USA se rozhodly změnit systém na 
certifikaci třetími stranami. To znamená, že zásadu vzájemného uznávání již dále nelze 
uplatňovat. V této souvislosti byly vyjasněny ustanovení týkající se příslušných povinností 
Komise a členských států ohledně prosazování programu. V porovnání se stávajícím textem 
nedošlo k žádným dalším významným změnám.

Tato nová dohoda by byla jménem Evropské unie schválena tímto návrhem rozhodnutí Rady. 

3) Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj vítá úspěšné zakončení jednání o nové dohodě, která prodlužuje program 
ENERGY STAR, vzhledem k tomu, že tento program byl velmi účinný při směrování trhu 
s kancelářskými přístroji směrem k vyšší energetické účinnosti.

I když zpravodaj považuje za politováníhodné, že zásada vzájemného uznávání již nebude 
moci být dále uplatňována vzhledem k zavedení systému certifikace třetími stranami v USA, 
domnívá se nicméně, že je vhodnější zachovat postup autocertifikace v EU s cílem vyhnout se 
dodatečným nákladům na straně výrobců, a to zejména malých a středních podniků. 
Poznamenává dále, že Komise neočekává, že ukončení zásady vzájemného uznávání bude mít 
negativní dopad na výrobce účastnící se programu EU, neboť ti se spíše zaměřují na trh EU. 
Na druhé straně vývozci zboží z EU do USA jsou převážně velké výrobní podniky, které již 
své výrobky v minulosti v USA zaregistrovaly.

S ohledem na výše uvedené doporučuje zpravodaj Parlamentu, aby udělil souhlas s uzavřením 
dohody.


