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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan 
unionin välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien 
ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09890/2012),

– ottaa huomioon luonnoksen Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan yhteisön 
välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien 
yhteensovittamista koskevaksi sopimukseksi,

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 194 artiklan, 
207 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän 
hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0134/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A7-0000/2012),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

1.) Johdanto

ENERGY STAR on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston perustama ohjelma, jonka 
tavoitteena on parantaa toimistolaitteiden energiatehokkuutta. EU ja Yhdysvallat 
allekirjoittivat vuonna 2000 sopimuksen toimistolaitteiden energiatehokkuusmerkintöjä 
koskevien ohjelmien yhteensovittamisesta. Sopimus uudistettiin vuonna 2006 toiseksi 
viisivuotiskaudeksi. Sopimuksessa määrätään ENERGY STAR -ohjelman 
käyttöönottamisesta EU:ssa. Sopimuksen mukaisesti Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto 
ja komissio ovat hallinnoineet ohjelmaa yhdessä. Lisäksi osapuolet ovat tehneet yhteistyötä 
tuotevaatimusten kehittämisessä sekä EU:ssa ja Yhdysvalloissa hyväksyttyjen tuotteiden 
vastavuoroisessa tunnustamisessa. 

Sopimus olisi päättynyt joulukuussa 2011, mutta neuvosto antoi komissiolle valtuudet 
neuvotella uudesta sopimuksesta, jolla ENERGY STAR -ohjelman soveltamista jatkettaisiin 
kolmannelle viisivuotiskaudelle. Neuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa 2011.

2.) Komission ehdotus

Uuden sopimuksen mukaan jatkossa sovelletaan kahta erillistä tuotteiden 
rekisteröintijärjestelmää: EU:ssa riittää valmistajien vaatimustenmukaisuusvaatimus, kun taas 
Yhdysvalloissa hyväksynnän suorittaa kolmas osapuoli. Näin ollen vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta ei enää sovelleta. Lisäksi uudessa sopimuksessa selvennettiin 
komission ja jäsenvaltioiden vastuuta ohjelmien täytäntöönpanossa. Uusi sopimus ei sisällä 
muita merkittäviä muutoksia nykyiseen tekstiin verrattuna.

Esityksessä neuvoston päätökseksi ehdotetaan sopimuksen hyväksymistä Euroopan unionin 
puolesta. 

3.) Esittelijän arvio

Esittelijä on tyytyväinen siihen, että neuvottelut uudesta sopimuksesta ENERGY 
STAR -ohjelman jatkamiseksi saatiin päätökseen. Ohjelman avulla on nimittäin onnistuttu 
hyvin tehokkaasti parantamaan markkinoilla olevien toimistolaitteiden energiatehokkuutta.

Esittelijä pahoittelee sitä, ettei vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta enää sovelleta, koska 
Yhdysvallat on ottanut käyttöön kolmannen osapuolen suorittaman hyväksynnän. Esittelijä 
kannattaa kuitenkin kevyemmän vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevan menettelyn 
säilyttämistä EU:ssa, koska siten voidaan välttää valmistajille ja erityisesti pk-yrityksille 
koituvat lisäkustannukset. Esittelijä huomauttaa myös, että komission arvion mukaan 
vastavuoroisen tunnustamisen lopettamisesta ei aiheudu kielteisiä seurauksia EU:n ohjelmaan 
osallistuville valmistajille, koska ne toimivat pääasiassa EU:n markkinoilla. Lisäksi vientiä 
EU:sta Yhdysvaltoihin harjoittavat lähinnä suuret valmistajat, jotka ovat jo aiemmin 
rekisteröineet tuotteensa Yhdysvalloissa.
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Edellä mainitut näkökohdat huomioon ottaen esittelijä suosittaa parlamentille, että se antaa 
hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


