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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o podpisu in sklenitvi Sporazuma med vlado Združenih držav 
Amerike in Evropsko unijo o usklajevanju programov za označevanje energetske 
učinkovitosti pisarniške opreme
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09890/2012),

– ob upoštevanju osnutka sporazuma med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko 
unijo o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške 
opreme (10193/2012),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členi 194, 207 in točko 
(a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C7-0134/2012),

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2012),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Združenih držav Amerike.
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OBRAZLOŽITEV

1.) Uvod

ENERGY STAR je program, ki ga je uvedla Agencija ZDA za varstvo okolja (EPA), da bi 
izboljšala energetsko učinkovitost pisarniške opreme. Evropska unija in ZDA so leta 2000 
podpisale sporazum o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti 
pisarniške opreme. Leta 2006 so ga obnovile za drugo petletno obdobje, v njem pa je bila 
določena vzpostavitev programa ENERGY STAR v Evropski uniji. Skladno s tem EPA in 
Komisija program upravljata skupaj, sodelujeta tudi pri razvoju proizvodnih specifikacij in 
vzajemnega priznavanja proizvodov, prijavljenih v EU in ZDA. 

Pred iztekom Sporazuma iz decembra 2011 je Svet pooblastil Komisijo, da se pogaja o novem 
sporazumu o nadaljevanju programa ENERGY STAR za tretje petletno obdobje. Ta pogajanja 
so bila sklenjena novembra 2011.

2.) Predlog Komisije

Po novem sporazumu bosta dva ločena sistema prijave proizvodov v EU, ki ohranja 
samocertificiranja s strani proizvajalcev, in v ZDA, ki se je odločila za premik k certificiranju, 
ki ga opravi tretja stran. Posledično se ne bo več uporabljalo načelo vzajemnega priznavanja. 
Poleg tega je treba razjasniti določbe v zvezi z obveznostmi tako Komisije kot držav članic pri 
izvajanju programa. V primerjavi s sedanjim besedilom drugih bistvenih sprememb ni.

Z osnutkom sklepa Sveta bi bil ta sporazum odobren v imenu Evropske unije.

3.) Mnenje poročevalca

Poročevalec pozdravlja uspešen zaključek pogajanj o novem sporazumu o podaljšanju 
programa ENERGY STAR, saj je program zelo uspešno usmerjal trg pisarniške opreme k 
večji energetski učinkovitosti.

Res je obžalovanja vredno, da načelo vzajemnega priznavanja ne bo več veljalo zaradi uvedbe 
certificiranja v ZDA, a poročevalec meni, da je bolje ohraniti manj obremenjujoč postopek 
samoregistriranja v EU, da bi se izognili dodatnim stroškom za proizvajalce, zlasti mala in 
srednja podjetja. Poleg tega je treba poudariti, da Komisija ne pričakuje, da bo prenehanje 
vzajemnega priznavanja negativno vplivalo na proizvajalce, ki sodelujejo v programu EU, saj 
se skoraj v celoti osredotočajo na trg EU. Na drugi strani izvažajo iz EU v ZDA pretežno 
veliki proizvajalci, ki so v preteklosti že registrirali svoje proizvode v ZDA.

Glede na povedano poročevalec priporoča Parlamentu, naj sklenitev Sporazuma odobri.


