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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp 
Amerikas Savienoto Valstu valdību un Eiropas Savienību par biroja iekārtu 
energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (09890/2012),

– ņemot vērā nolīguma projektu starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un Eiropas 
Savienību par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu 
(10193/2012),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 194. un 207. pantu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunktu (C7-0134/2012),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A7-0000/2012),

1. sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Amerikas Savienoto Valstu valdībai un parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

1. Ievads

ENERGY STAR ir programma, ko izveidojusi ASV Vides aizsardzības aģentūra (EPA), lai 
uzlabotu biroju iekārtu energoefektivitāti. 2000. gadā ES un ASV parakstīja Nolīgumu par 
biroju iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu. Nolīgums, kurš tika 
atjaunots 2006. gadā uz otru 5 gadu posmu, paredz programmas ENERGY STAR izveidi ES. 
Tādējādi programmu kopīgi pārvalda EPA un Komisija, tostarp sadarbojoties attiecībā uz 
ražojumu specifikāciju izstrādi un ražojumu, kas reģistrēti ES un ASV, savstarpēju atzīšanu. 

Pirms šā nolīguma termiņa beigām (2011. gada decembrī) Padome pilnvaroja Komisiju sākt 
sarunas par jaunu nolīgumu, lai turpinātu programmu ENERGY STAR trešajā piecu gadu 
posmā. Šīs sarunas noslēdzās 2011. gada novembrī.

2. Komisijas priekšlikums

Saskaņā ar jauno nolīgumu būs divas atsevišķas ražojumu reģistrēšanas sistēmas, viena —
ES, kas saglabās ražotāju pašsertifikāciju, un otra — ASV, kas nolēmusi pāriet uz trešās puses 
veiktu sertifikāciju. Tas nozīmē, ka savstarpējās atzīšanas princips turpmāk vairs nebūs 
piemērojams. Turklāt ir precizēti noteikumi par attiecīgo Komisijas un dalībvalstu atbildību 
programmas īstenošanā. Tajā nav veiktas citas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar pašreizējo 
tekstu.

Ar projektu Padomes lēmumam šis jaunais nolīgums tiks apstiprināts Eiropas Savienības 
vārdā. 

3. Referenta novērtējums

Referents atzinīgi vērtē veiksmīgo noslēgumu sarunām par jaunu nolīgumu, ar kuru tiek 
turpināta programmas ENERGY STAR darbība, jo programma ir bijusi ļoti lietderīga biroja 
iekārtu tirgu pārorientēšanā uz lielāku energoefektivitāti.

Kaut arī ir žēl, ka savstarpējas atzīšanas princips vairs nebūs piemērojams sakarā ar trešo pušu 
veiktas sertifikācijas ieviešanu ASV, referents uzskata, ka ES ir vēlams saglabāt vieglāko 
pašreģistrācijas procedūru, lai izvairītos no papildu izmaksām ražotājiem, jo īpaši MVU. 
Turklāt jāatzīmē — Komisija nedomā, ka savstarpējas atzīšanas principa piemērošanas 
izbeigšana negatīvi ietekmēs ražotājus, kuri piedalās ES programmā, jo viņi gandrīz pilnībā 
orientējas uz ES tirgu. No otras puses, ES eksportu uz ASV veidos galvenokārt lielie ražotāji, 
kuri jau agrāk ir reģistrējuši savus izstrādājumus ASV.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents iesaka Parlamentam dot piekrišanu nolīguma 
noslēgšanai.


