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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea și încheierea Acordului 
dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind coordonarea 
programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09890/2012),

– având în vedere proiectul de acord dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Uniunea 
Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența 
energetică a echipamentelor de birou (10193/2012),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
194, articolul 207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0134/2012),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-
0000/2012),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite ale 
Americii.



PE491.253v01-00 6/6 PR\905132RO.doc

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

1.) Introducere

ENERGY STAR este un program instituit de Agenția de Protecție a Mediului (EPA) a 
Statelor Unite ale Americii în vederea îmbunătățirii eficienței energetice a echipamentelor de 
birou. În anul 2000, UE și SUA au semnat un acord privind coordonarea programelor de 
etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou. Acordul, care a fost 
reînnoit în 2006 pentru o a doua perioadă de 5 ani, prevede instituirea programului ENERGY 
STAR în UE. În consecință, programul a fost gestionat în comun de către EPA și Comisie, 
cuprinzând cooperarea în vederea dezvoltării specificațiilor produselor și recunoașterii 
reciproce a produselor înregistrate în UE și în SUA. 

Înainte de expirarea acordului în decembrie 2011, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze 
un nou acord care să continue programul ENERGY STAR pentru o a treia perioadă de 5 ani. 
Aceste negocieri s-au încheiat în noiembrie 2011.

2.) Propunerea Comisiei

Conform noului acord, vor exista două sisteme distincte de înregistrare a produselor, unul în 
UE, unde se menține autocertificarea realizată de producători și altul în SUA, unde s-a decis 
să treacă la certificarea de către terți. Prin urmare, nu se va mai aplica principiul recunoașterii 
reciproce. În plus, dispozițiile privind responsabilitățile ce revin Comisiei și statelor membre 
în ceea ce privește aplicarea programului au fost clarificate. Nu există alte modificări 
importante față de textul actual.

Pe baza proiectului de decizie a Consiliului, acest nou acord ar fi aprobat în numele Uniunii 
Europene. 

3.) Poziția raportorului

Raportorul salută finalizarea cu succes a negocierilor privind un nou acord de prelungire a 
programului ENERGY STAR, întrucât programul a fost foarte eficace în direcționarea pieței 
echipamentelor de birou către o mai bună eficiență energetică.

Deși este regretabil faptul că principiul recunoașterii reciproce nu se va mai aplica datorită 
introducerii în SUA a certificării de către terți, raportorul consideră că este de preferat să se 
mențină în UE procedura mai lejeră a autocertificării, pentru a evita costuri suplimentare 
pentru producători, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Mai mult, Comisia nu 
consideră că încetarea recunoașterii reciproce va avea un efect negativ asupra producătorilor 
care participă la programul UE, deoarece aceștia se axează aproape în întregime pe piața din 
UE. Pe de altă parte, exporturile UE către SUA ar proveni, în principal, de la marii 
producători care și-au înregistrat deja în trecut produsele în SUA.

Ținând cont de afirmațiile anterioare, raportorul recomandă Parlamentului să aprobe 
încheierea acordului.


