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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem 
regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om koordinering af 
programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09890/2012),

– der henviser til udkast til aftale mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den 
Europæiske Union om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af 
kontorudstyr (10193/2012),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 194, 
artikel 207 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (C7-0134/2012),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(A7-0000/2012),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og De Forenede Staters regeringer og parlamenter.
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1.) Indledning

ENERGY STAR er et program, som er oprettet af Den Amerikanske Miljøstyrelse (EPA) for 
at forbedre energieffektiviteten af kontorudstyr. I 2000 undertegnede EU og USA en aftale 
om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr.  Aftalen, 
som i 2006 blev fornyet for endnu en 5-årsperiode, danner grundlag for oprettelsen af 
ENERGY STAR-programmet i EU.   Programmet administreres i fællesskab med EPA og 
Kommissionen, herunder samarbejde om udvikling af produktspecifikationer og gensidig 
anerkendelse af produkter, der er registreret i EU og USA. 

Inden aftalens udløb i december 2011, tillod Rådet Kommissionen at forhandle om en ny 
aftale, som forlænger ENERGY STAR-programmet for endnu en 5-årsperiode. 
Forhandlingerne blev afsluttet i november 2011.

2.) Kommissionens forslag

I henhold til den nye aftale, vil der være to produktregistreringsordninger i EU, som bevarer 
producenternes selvcertificering, og USA besluttede at skifte til certificering fra tredjeparters 
side. Dette indebærer, at princippet om gensidig anerkendelse ikke længere finder anvendelse.
Endvidere blev bestemmelserne vedrørende Kommissionens og medlemsstaternes respektive 
ansvarsområder klargjort i håndhævelsen af programmet. Der er ikke andre væsentlige 
ændringer sammenholdt med den nuværende aftale.

Med udkastet til Rådets afgørelse, vil denne nye aftale blive godkendt på vegne af EU. 

3.) Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over den vellykkede afslutning på forhandlingerne om den nye aftale, 
som forlænger ENERGY STAR-programmet, da programmet har vist sig meget effektivt til at
målrette markedet for kontorudstyr mod større energieffektivitet.

Selvom det er beklageligt, at princippet om gensidig anerkendelse ikke længere vil gælde, på 
grund af indførelsen af certificeringen fra tredjeparters side i USA, mener ordføreren, at det er 
at foretrække at bevare den lettere procedure med selvregistrering. Det bemærkes desuden, at 
Kommissionen ikke forventer, at ophøret på den gensidig anerkendelse vil påvirke de 
producenter, der medvirker i EU-programmet, negativt, da de næsten udelukkende plejer at 
fokusere på EU-markedet.  På den anden side vil EU-eksporten til USA hovedsageligt komme 
fra store producenter, der allerede tidligere har registeret deres produkter i USA.

På baggrund af ovenstående, anbefaler ordføreren Parlamentet at godkende indgåelsen af 
denne aftale.


