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PR_NLE-AP_art90

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om undertecknande och ingående av avtalet mellan 
Amerikas förenta staters regering och Europeiska unionen om samordning av program 
för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (09890/2012),

– med beaktande av utkastet till avtal mellan Amerikas förenta staters regering och 
Europeiska unionen om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av 
kontorsutrustning (10193/2012),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artiklarna 194, 207 samt 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (C7-0134/2012),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Amerikas förenta stater.
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MOTIVERING

1.) Inledning

Den amerikanska miljövårdsmyndigheten (EPA) har inrättat programmet Energy Star för att 
förbättra energieffektiviteten hos kontorsutrustning. EU och USA undertecknade år 2000 ett 
avtal om samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning. I detta 
avtal, som förnyades 2006 för en andra femårsperiod, fastställs inrättandet av programmet 
Energy Star i EU. Programmet har därefter förvaltats gemensamt av EPA och kommissionen, 
inbegripet samarbete om utveckling av produktspecifikationer och ömsesidigt erkännande av 
produkter som är registrerade i EU och USA. 

Rådet bemyndigade kommissionen att, innan avtalet löpte ut i december 2011, förhandla om 
ett nytt avtal gällande en fortsättning av Energy Star-programmet för en tredje femårsperiod. 
Dessa förhandlingar slutfördes i november 2011.

2.) Kommissionens förslag

Enligt kommissionens förslag kommer det att inrättas två skilda system för 
produktregistrering, dels i EU, som behåller självcertifiering av tillverkarna, och dels i USA, 
som beslutat att övergå till tredjepartscertifiering. Följaktligen kommer principen om 
ömsesidigt erkännande inte längre att vara tillämplig. Vidare har bestämmelser om 
kommissionens och medlemsstaternas respektive ansvarsområden vid genomförandet av 
programmet förtydligats. Inga andra väsentliga ändringar i den aktuella texten har gjorts.

Detta utkast till rådsbeslut leder till att detta nya avtal godkänns å Europeiska unionens 
vägnar. 

3.) Föredragandens bedömning

Föredraganden välkomnar att förhandlingarna om ett avtal om förlängning av Energy Star-
programmet har slutförts till belåtenhet, eftersom detta program har varit mycket effektivt när 
det gäller att styra marknaden för kontorsutrustning mot ökad energieffektivitet.

Det är visserligen beklagligt att principen om ömsesidigt erkännande inte längre kommer att 
gälla på grund av att USA inför tredjepartscertifiering, men föredraganden anser att det är 
bättre att behålla ett inte så strängt förfarande med självcertifiering i EU i syfte att undvika 
extrakostnader för tillverkarna, särskilt små och medelstora företag. Dessutom konstaterar 
man att kommissionen inte förväntar sig att avvecklingen av ömsesidigt erkännandet kommer 
att påverka de tillverkare som deltar i EU-programmet negativt, eftersom de tenderar att 
fokusera nästan enbart på EU-marknaden. Å andra sidan kommer EU:s exporter till USA 
huvudsakligen från stora tillverkare som redan förut har registrerat sina produkter i USA.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden parlamentet att godkänna att 
avtalet ingås.


