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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, milles käsitletakse kontoriseadmete 
energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise lepingu allkirjastamist ning 
sõlmimist Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Liidu vahel
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09890/2012),

– võttes arvesse Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Ühenduse vahelise 
kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise lepingu eelnõu 
(10193/2012),

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklitele 194 ja 207 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a 
(C7-0134/2012),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust (A7-
0000/2012),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide 
valitsusele ja parlamendile.
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1. Sissejuhatus

ENERGY STAR on programm, mille Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseagentuur 
(EPA) lõi kontoriseadmete energiatõhususe parandamiseks. Aastal 2000 allkirjastasid EL ja 
USA kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise lepingu. 
Lepinguga, mida pikendati 2006. aastal veel viieks aastaks, nähakse ette ENERGY STARi 
programmi loomine ELis. Sellele vastavalt on programmi ühiselt juhtinud EPA ja komisjon, 
tehes muu hulgas koostööd tootespetsifikaatide väljatöötamise ning ELis ja USAs 
registreeritud toodete vastastikuse tunnustamise valdkonnas. 

Enne lepingu kehtivuse lõppemist 2011. aasta detsembris volitas nõukogu komisjoni pidama 
läbirääkimisi uue lepingu sõlmimise üle ENERGY STARi programmi jätkamise kohta 
kolmanda viieaastase perioodi jooksul. Need läbirääkimised viidi lõpule 2011. aasta 
novembris.

2. Komisjoni ettepanek

Uue lepingu raames saab olema kaks eraldiseisvat toodete registreerimise süsteemi: ELis 
säilitatakse tootjate isesertifitseerimine ja USA otsustas kolmanda isiku sertifitseerimise 
kasuks. Järelikult ei ole vastastikuse tunnustamise põhimõte enam kohaldatav. Lisaks 
täpsustati sätteid, mis käsitlevad komisjoni ja liikmesriikide vastavaid kohustusi programmi 
jõustamisel. Kehtiva tekstiga võrreldes muid olulisi muudatusi tehtud ei ole.

Nõukogu otsuse eelnõuga kiidetaks kõnealune uus leping Euroopa Liidu nimel heaks. 

3. Raportööri hinnang

Raportöör tunneb heameelt selle üle, et edukalt on lõpule viidud läbirääkimised uue lepingu 
üle, millega pikendatakse ENERGY STARi programmi kehtivusaega, kuna kõnealune 
programm on aidanud märkimisväärselt kaasa kontoriseadmete turu energiatõhususe 
suurendamisele.

Kuigi on kahetsusväärne, et USAs kolmanda isiku sertifitseerimise kasutuselevõtust 
tulenevalt ei kohaldata enam vastastikuse tunnustamise põhimõtet, peab raportöör 
eelistatavaks säilitada ELis leebem iseregistreerimise menetlus, et vältida lisakulude tekkimist 
tootjate, eelkõige VKEde jaoks. Lisaks on märgitud, et komisjoni ootuste kohaselt ei mõju 
vastastikuse tunnustamise lõpetamine kahjulikult ELi programmis osalevatele tootjatele, kuna 
nad kalduvad keskenduma peaaegu täielikult ELi turule. Teisest küljest pärineks ELi eksport 
USAsse peamiselt suurtelt tootjatelt, kes on oma tooted juba varem USAs registreerinud.

Eespool esitatut arvesse võttes soovitab raportöör Euroopa Parlamendil anda nõusoleku 
lepingu sõlmimiseks.


