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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting 
van de Overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de 
Europese Unie over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-
etikettering voor kantoorapparatuur
(090890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09890/2012),

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika 
en de Europese Unie over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-
etikettering voor kantoorapparatuur (10193/2012),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de 
artikelen 194 en 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0134/2012),

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie 
(A7-0000/2012),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Verenigde Staten van Amerika.
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TOELICHTING

1.) Inleiding

Energy Star is een programma dat door het Bureau voor milieubescherming van de VS 
(Environmental Protection Agency - EPA) is opgezet om de energie-efficiëntie van 
kantoorapparatuur te verbeteren. In het jaar 2000 ondertekenden de EU en de VS een 
overeenkomst over de coördinatie van programma's voor de energie-efficiëntie-etikettering 
voor kantoorapparatuur. De overeenkomst, die in 2006 voor een tweede periode van vijf jaar 
is verlengd, voorziet in de instelling van het Energy Star-programma in de EU. Het 
programma wordt gezamenlijk beheerd door het EPA en de Commissie, met inbegrip van 
samenwerking inzake de ontwikkeling van productspecificaties en de wederzijde erkenning 
van in de EU en de VS geregistreerde producten.

Vóór het verstrijken van de overeenkomst in december 2011 heeft de Raad de Commissie 
gemachtigd om te onderhandelen over een nieuwe overeenkomst waarbij het Energy Star-
programma voor een derde periode van vijf jaar wordt voortgezet. De onderhandelingen 
werden in november 2011 afgesloten.

2.) Voorstel van de Commissie

Onder de nieuwe overeenkomst zullen twee afzonderlijke productregistratiesystemen worden 
gebruikt, namelijk een systeem van zelfcertificering door fabrikanten in de EU en een systeem 
van certificering door een derde partij in de VS. Dit betekent dat het beginsel van de 
wederzijdse erkenning niet langer van toepassing is. Voorts worden een aantal bepalingen met 
betrekking tot de respectieve verantwoordelijkheden van de Commissie en de lidstaten in de 
uitvoering van het programma verduidelijkt. Er zijn geen andere ingrijpende wijzigingen in 
vergelijking met de bestaande tekst.

In het ontwerp van besluit van de Raad wordt de nieuwe overeenkomst namens de Europese 
Unie goedgekeurd.

3.) Oordeel van de rapporteur

De rapporteur is verheugd over de succesvolle voltooiing van de onderhandelingen voor een 
nieuwe overeenkomst tot verlenging van het Energy Star-programma, aangezien dit 
programma er op doeltreffende wijze toe heeft bijgedragen dat de markt voor 
kantoorapparatuur efficiënter is geworden.

Het is betreurenswaardig dat het beginsel van wederzijdse erkenning niet langer van 
toepassing is omdat de VS een systeem van certificering door een derde partij invoert. Toch 
geeft de rapporteur er de voorkeur aan de lichtere zelfregistratieprocedure in de EU te 
handhaven om bijkomende kosten voor fabrikanten, met name voor het mkb, te voorkomen. 
De rapporteur merkt voorts op dat de Commissie niet verwacht dat de opheffing van de 
wederzijdse erkenning nadelige gevolgen zal hebben voor fabrikanten die deelnemen aan het 
EU-programma, aangezien de meesten zich nagenoeg uitsluitend op de EU-markt richten. 
De EU-uitvoer naar de VS is grotendeels afkomstig van grote bedrijven die hun producten in 
het verleden reeds in de VS hebben geregistreerd.
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De rapporteur beveelt dan ook aan dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan de sluiting 
van de overeenkomst.


