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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή και σύναψη 
της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της 
ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό γραφείου
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09890/2012),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων 
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό γραφείου (10193/2012),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 
194, 207 και 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0134/2012),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση εκ μέρους της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.) Εισαγωγή

Το ENERGY STAR αποτελεί πρόγραμμα που θεσπίσθηκε από τον Οργανισμό Προστασίας 
Περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του 
εξοπλισμού γραφείου. Το 2000, η EΕ και οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με τον 
συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για το γραφειακό 
εξοπλισμό. Η συμφωνία, η οποία ανανεώθηκε το 2006 για μια δεύτερη πενταετία, προβλέπει 
τη θέσπιση του προγράμματος ENERGY STAR στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο EPA και η 
Επιτροπή διαχειρίζονται από κοινού το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για την κατάρτιση προδιαγραφών προϊόντων και της αμοιβαίας αναγνώρισης των προϊόντων 
που είναι καταχωρισμένα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. 

Πριν τη λήξη της συμφωνίας τον Δεκέμβριο 2011, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την 
Επιτροπή να προβεί σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας προκειμένου να 
συνεχιστεί το πρόγραμμα ENERGY STAR για τρίτη πενταετία. Οι διαπραγματεύσεις αυτές 
ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο 2011.

2.) Πρόταση της Επιτροπής

Βάσει της νέας συμφωνίας, θα υπάρχουν δύο ξεχωριστά συστήματα καταχώρισης προϊόντων 
στην ΕΕ, η οποία διατηρεί την αυτοπιστοποίηση από τους κατασκευαστές, και στις ΗΠΑ, οι 
οποίες αποφάσισαν να προχωρήσουν στην πιστοποίηση από τρίτους. Κατά συνέπεια, θα 
παύσει να ισχύει η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Επιπλέον, αποσαφηνίσθηκαν διατάξεις 
που αφορούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών κατά την 
εφαρμογή του προγράμματος. Δεν υπάρχουν άλλες ουσιαστικές αλλαγές σε σύγκριση με το 
τρέχον κείμενο.

Με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, η εν λόγω νέα συμφωνία θα εγκριθεί εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.) Εκτίμηση του εισηγητή

Ο εισηγητής επικροτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη νέας 
συμφωνίας με την οποία παρατείνεται το πρόγραμμα ENERGY STAR, καθώς έχει αποδειχθεί 
πολύ αποτελεσματικό όσον αφορά την ώθηση της αγοράς εξοπλισμού γραφείου προς 
μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Αν και είναι λυπηρό ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης θα παύσει να ισχύει λόγω της 
εισαγωγής της πιστοποίησης από τρίτους στις ΗΠΑ, ο εισηγητής θεωρεί προτιμότερο να 
διατηρηθεί η λιγότερο αυστηρή διαδικασία αυτοκαταχώρισης στην ΕΕ προκειμένου να 
αποφευχθεί τυχόν πρόσθετο κόστος για τους κατασκευαστές, ιδίως τις ΜΜΕ. Επιπλέον, 
επισημαίνεται ότι η Επιτροπή δεν αναμένει ότι η λήξη ισχύος της αμοιβαίας αναγνώρισης θα 
επηρεάσει αρνητικά τους κατασκευαστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στην ΕΕ, καθώς 
αυτοί τείνουν να εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά στην αγορά της ΕΕ. Εξάλλου, οι εξαγωγές 
της ΕΕ προς τις ΗΠΑ θα προέρχονται κυρίως από μεγάλους κατασκευαστές που έχουν ήδη 
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καταχωρίσει τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ.

Βάσει των ανωτέρω, ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη της 
συμφωνίας.


