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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos 
Sąjungos susitarimo dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo 
programų suderinimo pasirašymo ir sudarymo projekto
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09890/2012),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos Sąjungos susitarimo 
dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo 
projektą (10193/2012),

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 194, 207 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą 
(C7-0134/2012),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją 
(A7-0000/2012),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei 
Jungtinių Amerikos Valstijų parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1.) Įvadas

Energijos žvaigždė (ENERGY STAR) yra JAV Aplinkos apsaugos agentūros sukurta 
programa, skirta raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumui gerinti. 2000 m. ES ir JAV 
pasirašė susitarimą dėl raštinės įrangos energijos naudojimo ženklinimo programų 
suderinimo. Susitarimas, kuris 2006 m. buvo atnaujintas antrą kartą penkerių metų 
laikotarpiui, numato programos ENERGY STAR sukūrimą Europos Sąjungoje. Todėl 
programa buvo administruojama  bendrai JAV Aplinkos apsaugos agentūros ir Komisijos, 
įskaitant bendradarbiavimą kuriant produktų specifikacijas ir abipusį ES ir JAV registruotų 
gaminių pripažinimą.  

Prieš pasibaigiant susitarimo galiojimui 2011 m. gruodį, Taryba leido Komisijai derėtis dėl 
naujo susitarimo pratęsiant programos ENERGY STAR galiojimą trečia kartą papildomam 
penkerių metų laikotarpiui. Šios derybos buvo baigtos 2011 m. lapkričio mėnesį.

2.) Komisijos pasiūlymas

Pagal naują susitarimą egzistuos dvi atskiros gaminių registravimo sistemos ES, kurioje 
išlaikomas pačių gamintojų atliekamas sertifikavimas ir JAV, kuri nusprendė pasirinkti 
trečiųjų šalių atliekamą sertifikavimą. Vadinasi, abipusio pripažinimo principas nebus 
taikomas. Be to, buvo paaiškintos nuostatos dėl atitinkamos Komisijos ir valstybių narių 
atsakomybės prižiūrint programos įgyvendinimą. Daugiau nėra jokių žymesnių pakeitimų 
lyginant su dabartiniu dokumento  tekstu.

Tarybos sprendimo projektu šis naujas susitarimas bus patvirtintas Europos Sąjungos  vardu. 

3.) Pranešėjo pozicija

Pranešėjas pritaria sėkmingai derybų dėl naujo susitarimo, kuriuo pratęsiama programa 
ENERGY STAR baigčiai, nes programa buvo labai veiksminga skatinant raštinės įrangos 
energijos naudojimo efektyvumą.

Nors apmaudu, kad abipusio pripažinimo principas nebus taikomas, nes JAV nusprendė 
pasirinkti trečiųjų šalių atliekamą sertifikavimą, pranešėjas mano, kad ES reikėtų išlaikyti 
paprastesnę pačių gamintojų atliekamo sertifikavimo procedūrą siekiant išvengti papildomų 
išlaidų gamintojams, o ypač MVĮ. Be to, verta pastebėti, kad Komisija nemano,  jog abipusio 
pripažinimo principo netaikymas neigiamai paveiks gamintojus, dalyvaujančius ES 
programoje,  nes jie dažniausiai  veikia tik ES rinkoje. Iš kitos pusės, ES eksportas į JAV 
daugiausiai vykdomas stambių gamintojų, kurie praeityje jau buvo užregistravę savo gaminius 
JAV.
Atsižvelgiant į tai, pranešėjas rekomenduoja Parlamentui pritarti susitarimo sudarymui.


