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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura e celebração do Acordo 
entre o Governo dos Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a 
coordenação dos programas de rotulagem em matéria de eficiência energética do 
equipamento de escritório
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (09890/2012),

– Tendo em conta o Projeto de Acordo entre o Governo dos Estados Unidos da América e a 
Comunidade Europeia sobre a coordenação dos programas de rotulagem em matéria de 
eficiência energética do equipamento de escritório (10193/2012),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho nos termos dos artigos 
194.º, 207.º e 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (C7-0134/2012),

– Tendo em conta o artigo 81.º e o artigo 90.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A7-0000/2012),

1. Aprova a conclusão do Acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e dos Estados Unidos da 
América.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1.) Introdução

O Programa ENERGY STAR foi criado pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos 
Estados Unidos com vista a melhorar a eficiência energética dos equipamentos de escritório. 
Em 2000, a UE e os EUA assinaram um acordo sobre a coordenação dos programas de 
rotulagem em matéria de eficiência energética do equipamento de escritório. O Acordo, que 
foi renovado em 2006 por um segundo período de cinco anos, prevê a aplicação do Programa 
ENERGY STAR na UE. Assim, o Programa foi gerido conjuntamente pela EPA e pela 
Comissão, incluindo a cooperação no desenvolvimento de especificações do produto e o 
reconhecimento mútuo de produtos registados na UE e nos EUA.

Antes da expiração do Acordo em dezembro de 2011, o Conselho autorizou a Comissão a 
negociar um novo acordo que previsse a prossecução do Programa ENERGY STAR por um 
terceiro período de cinco anos. Estas negociações foram encerradas em novembro de 2011.

2.) Proposta da Comissão

Segundo o novo Acordo, passará a haver dois sistemas independentes de registo de produtos 
na UE, que mantêm a auto certificação pelos fabricantes, e os EUA, que decidiram mudar 
para a certificação por terceiros. Por conseguinte, o princípio do reconhecimento mútuo deixa 
de se aplicar. Por outro lado, foram esclarecidas as disposições relativas às responsabilidades 
respetivas da Comissão e dos Estados-Membros relativamente à aplicação do Programa. Não 
há outras alterações significativas relativamente ao texto atual.

Com a proposta de decisão do Conselho este novo Acordo seria aprovado em nome da União 
Europeia. 

3.) Posição do relator

O relator congratula-se com a conclusão bem-sucedida das negociações para um novo Acordo
que prorroga o Programa ENERGY STAR, uma vez que o Programa foi extremamente eficaz 
na forma como conduziu o mercado dos equipamentos de escritório rumo a uma maior 
eficiência energética.

Embora seja lamentável que o princípio do reconhecimento mútuo deixará de se aplicar 
devido à introdução da certificação por terceiros nos Estados Unidos, o relator considera que é 
preferível manter o procedimento mais simples de auto certificação na UE, a fim de evitar 
custos adicionais para os fabricantes, nomeadamente as PME. Além disso, assinale-se que a 
Comissão não considera que o facto de deixar de haver o reconhecimento mútuo venha a ter 
um impacto negativo nos fabricantes que participam no programa da UE dado que estes 
tendem nomeadamente a centrar-se quase que exclusivamente no mercado da UE. Por outro 
lado, as exportações da UE para os EUA seriam essencialmente de grandes fabricantes que já 
registaram os seus produtos no passado nos EUA.

À luz do exposto, o relator recomenda ao Parlamento que dê a sua aprovação à conclusão do 
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Acordo.


