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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania i zawarcia Umowy między 
rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji 
programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (09890/2012),

– uwzględniając projekt umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią 
Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej 
urządzeń biurowych (10193/2012),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie 
art. 194, 207 oraz 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C7-0134/2012),

– uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-
0000/2012),

1. wyraża zgodę na przyjęcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów 
Zjednoczonych Ameryki.
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UZASADNIENIE

1.) Wstęp

Energy Star to program ustanowiony przez Agencję Ochrony Środowiska USA (EPA) w celu 
poprawy efektywności energetycznej urządzeń biurowych. W 2000 r. UE i USA podpisały 
Umowę w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń 
biurowych. Umowa, która została wznowiona w 2006 r. na drugi okres pięcioletni, zakładała 
uruchomienie programu Energy Star w UE. W związku z tym program był zarządzany 
wspólnie przez EPA i Komisję i obejmował współpracę przy opracowywaniu specyfikacji 
produktów oraz wzajemne uznawanie produktów rejestrowanych w UE i USA. 

Przed wygaśnięciem umowy w grudniu 2011 r. Rada upoważniła Komisję do negocjacji 
nowej umowy, która zapewniłaby kontynuację programu Energy Star w trzecim okresie 
pięcioletnim. Te negocjacje zakończyły się w listopadzie 2011 r.

2.) Wniosek Komisji

Zgodnie z nową umową funkcjonować będą dwa oddzielne systemy rejestracji produktów; w 
UE stosowany będzie system certyfikacji własnej producentów, a w USA – certyfikacji 
zewnętrznej. W związku z tym zasada wzajemnego uznawania nie będzie już stosowana. 
Ponadto wyjaśniono przepisy dotyczące odpowiednich obowiązków Komisji i państw 
członkowskich w zakresie egzekwowania wymogów programu. Do obecnie obowiązującego 
tekstu nie wprowadzono oprócz tego żadnych istotnych zmian.

Projekt decyzji Rady daje podstawy do zatwierdzenia nowej umowy w imieniu Unii 
Europejskiej. 

3.) Ocena sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje pozytywne zakończenie negocjacji dotyczących 
nowej umowy przedłużającej okres funkcjonowania programu Energy Star, ponieważ 
program ten skutecznie przyczynił się do zwiększenia energooszczędności na rynku urządzeń 
biurowych.

Mimo że porzucenie zasady wzajemnego uznawania z powodu wprowadzenia certyfikacji 
zewnętrznej w USA jest godne ubolewania, sprawozdawca uważa, że korzystne jest 
utrzymanie mniej skomplikowanej procedury rejestracji własnej w UE, tak aby uniknąć 
dodatkowych kosztów dla producentów, w szczególności MŚP. Ponadto należy odnotować, 
że Komisja nie spodziewa się, aby zakończenie stosowania zasady wzajemnego uznawania 
negatywnie wpłynęło na producentów uczestniczących w programie UE, jako że koncentrują 
się oni prawie wyłącznie na rynku unijnym. Z drugiej strony wywóz towarów z UE do USA 
pochodzi głównie od dużych producentów, którzy zarejestrowali już swoje towary w USA.

W związku z powyższym sprawozdawca zaleca Parlamentowi udzielenie zgody na zawarcie 
umowy.


