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Τροπολογία 1 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί 

για τη δημιουργία μιας ενεργειακής 

ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για το 

κλίμα. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί 

εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του 

πλαισίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια έως 

το 2030 και είναι βασική για τον 

περιορισμό της ζήτησης για ενέργεια. 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί 

για τη δημιουργία μιας ενεργειακής 

ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για την 

ενέργεια και το κλίμα. Η ενεργειακή 

απόδοση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό 

στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την 

ενέργεια έως το 2030 και είναι βασική για 

τον περιορισμό της ζήτησης για ενέργεια 

και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. 

Τροπολογία 2 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η επισήμανση της ενεργειακής 

απόδοσης επιτρέπει στους καταναλωτές να 

λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις 

(2) Η επισήμανση της ενεργειακής 

απόδοσης επιτρέπει στους καταναλωτές να 

λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις 
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σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας 

από τα προϊόντα και, επομένως, προάγει 

την καινοτομία. 

σχετικά με τα αποτελεσματικά και 

βιώσιμα ενεργειακά προϊόντα και έτσι 

αποτελεί σημαντική συμβολή στην 

εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση 

των λογαριασμών ενέργειας, ενώ 

ταυτόχρονα προωθεί την καινοτομία και 

τις επενδύσεις στην παραγωγή των πιο 

ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. 

Τροπολογία 3 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση της 

οδηγίας 2010/30/ΕΕ από κανονισμό ο 

οποίος θα έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής 

αλλά θα τροποποιεί και θα βελτιώνει 

ορισμένες από τις διατάξεις της ώστε να 

διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το 

περιεχόμενό τους. Ο κανονισμός είναι το 

κατάλληλο νομικό μέσο καθώς επιβάλλει 

σαφείς και λεπτομερείς κανόνες που δεν 

επιτρέπουν αποκλίσεις κατά τη μεταφορά 

στη νομοθεσία των κρατών μελών και 

εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτόν 

υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης σε 

ολόκληρη την Ένωση. Το εναρμονισμένο 

ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης 

μειώνει το κόστος για τους κατασκευαστές 

και εξασφαλίζει ισότιμους όρους σε 

σύγκριση με ένα αντίστοιχο πλαίσιο σε 

επίπεδο κράτους μέλους. Η εναρμόνιση σε 

ολόκληρη την Ένωση εξασφαλίζει την 

ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην 

ενιαία αγορά. 

(4) Κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση της 

οδηγίας 2010/30/ΕΕ από κανονισμό ο 

οποίος θα έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής 

αλλά θα τροποποιεί και θα βελτιώνει 

ορισμένες από τις διατάξεις της ώστε να 

διασαφηνιστεί και να επικαιροποιηθεί το 

περιεχόμενό τους, λαμβάνοντας υπόψη 

την ταχεία τεχνολογική πρόοδο που έχει 

σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον 

τομέα της ενεργειακής απόδοσης των 

προϊόντων. Ο κανονισμός είναι το 

κατάλληλο νομικό μέσο καθώς επιβάλλει 

σαφείς και λεπτομερείς κανόνες που δεν 

επιτρέπουν αποκλίσεις κατά τη μεταφορά 

στη νομοθεσία των κρατών μελών και 

εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτόν 

υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης σε 

ολόκληρη την Ένωση. Το εναρμονισμένο 

ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης 

μειώνει το κόστος για τους κατασκευαστές 

σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και 

εξασφαλίζει ισότιμους όρους σε σύγκριση 

με ένα αντίστοιχο πλαίσιο σε επίπεδο 

κράτους μέλους. Η εναρμόνιση σε 

ολόκληρη την Ένωση εξασφαλίζει την 

ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην 

ενιαία αγορά. 

Τροπολογία 4 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση από 

τον παρόντα κανονισμό των 

μεταχειρισμένων προϊόντων, στα οποία 

συγκαταλέγονται όλα εκείνα τα προϊόντα 

που, έχοντας ήδη χρησιμοποιηθεί, 

διατίθενται στην αγορά για δεύτερη φορά 

ή και περισσότερες φορές. 

Τροπολογία 5 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Δεδομένου ότι η κατανάλωση 

ενέργειας των μέσων μεταφοράς 

επιβατών ή εμπορευμάτων ρυθμίζεται 

άμεσα ή έμμεσα από άλλες ενωσιακές 

νομοθετικές διατάξεις και πολιτικές, 

κρίνεται σκόπιμο να συνεχίσουν να 

εξαιρούνται τα μέσα αυτά από το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

Στην παρούσα εξαίρεση περιλαμβάνονται 

τα μέσα μεταφοράς των οποίων ο 

κινητήρας παραμένει στην ίδια θέση όσο 

αυτά λειτουργούν, όπως οι ανελκυστήρες, 

οι κυλιόμενες σκάλες και οι ιμάντες 

μεταφοράς. 

 

Τροπολογία 6 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η βελτίωση της αποδοτικότητας των 

συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων 

μέσω ενημερωμένων καταναλωτικών 

επιλογών ωφελεί την οικονομία της 

Ένωσης συνολικά, προάγει την καινοτομία 

και ελπίζεται ότι θα συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την 

ενεργειακή απόδοση το 2020 και το 2030. 

(7) Η βελτίωση της αποδοτικότητας των 

συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων 

μέσω ενημερωμένων καταναλωτικών 

επιλογών και η ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας ωφελεί 

την οικονομία της Ένωσης συνολικά, 

μειώνει τη ζήτηση ενέργειας και 

εξοικονομεί χρήματα στους λογαριασμούς 
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Θα επιτρέψει επίσης την εξοικονόμηση 

χρημάτων από τους καταναλωτές. 

ενέργειας. Συμβάλλει, επίσης, στην 

ενεργειακή ασφάλεια, παρέχει κίνητρα για 

την έρευνα, την καινοτομία και τις 

επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, και 

επιτρέπει στις βιομηχανίες που 

αναπτύσσουν και παράγουν τα πιο 

αποδοτικά από ενεργειακή άποψη 

προϊόντα να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Θα συμβάλει επίσης στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την 

ενεργειακή απόδοση το 2020 και το 2030, 

καθώς και για τους περιβαλλοντικούς και 

κλιματικούς στόχους της Ένωσης. 

Τροπολογία 7 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης 

και 24ης Οκτωβρίου 2014 έθεσε με τα 

συμπεράσματά του έναν ενδεικτικό στόχο 

σε επίπεδο Ένωσης για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης το 2030 κατά 27% 

τουλάχιστον σε σύγκριση με τις 

προβλέψεις για τη μελλοντική 

κατανάλωση ενέργειας. Ο στόχος αυτός 

θα αναθεωρηθεί έως το 2020 έχοντας 

υπόψη ποσοστό 30% σε επίπεδο Ένωσης. 

Έθεσε επίσης έναν δεσμευτικό στόχο της 

ΕΕ για 40% τουλάχιστον μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 

τα νοικοκυριά το 2030 σε σύγκριση με το 

1990, συμπεριλαμβανομένης μείωσης των 

εκπομπών από τομείς εκτός συστήματος 

εμπορίας εκπομπών κατά 30%. 

διαγράφεται 

Τροπολογία 8 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η παροχή επακριβών, σημαντικών και 

συγκρίσιμων πληροφοριών για την ειδική 

κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων 

(9) Η παροχή επακριβών, σημαντικών, 

επαληθεύσιμων και συγκρίσιμων 

πληροφοριών για την ειδική κατανάλωση 
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με την ενέργεια προϊόντων διευκολύνει 

τους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα 

που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και 

άλλους βασικούς πόρους κατά τη χρήση 

τους. Ένα τυποποιημένο, υποχρεωτικό 

σήμα αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για 

την παροχή στους δυνητικούς πελάτες 

συγκρίσιμων πληροφοριών για την 

κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων 

με την ενέργεια προϊόντων. Πρέπει δε να 

συμπληρώνεται από δελτίο πληροφοριών 

για το εκάστοτε προϊόν. Το σήμα πρέπει να 

είναι ευκόλως αναγνωρίσιμο, απλό και 

συνοπτικό. Για τον σκοπό αυτό, η 

υφιστάμενη χρωματική κλίμακα του 

σήματος που κυμαίνεται από το σκούρο 

πράσινο έως το κόκκινο χρώμα θα πρέπει 

να διατηρηθεί ως βάση για την ενημέρωση 

των πελατών σχετικά με την ενεργειακή 

απόδοση των προϊόντων. Η ταξινόμηση με 

τη χρήση των γραμμάτων A έως G έχει 

αποδειχθεί αποτελεσματικότερη για τους 

πελάτες. Στις περιπτώσεις που, λόγω των 

μέτρων οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει 

της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, δεν εμπίπτουν 

πλέον προϊόντα στις κατηγορίες «F» ή 

«G», οι κατηγορίες αυτές δεν θα πρέπει να 

εμφανίζονται στο σήμα. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις το ίδιο θα πρέπει να ισχύει 

και για τις κατηγορίες «D» και «E», 

παρόλο ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 

λόγω του ότι το σήμα θα 

αναπροσαρμοσθεί μόλις κριθεί ότι η 

πλειοψηφία των προτύπων των 

προϊόντων εμπίπτει στις δύο κορυφαίες 

κατηγορίες. 

ενέργειας των συνδεόμενων με την 

ενέργεια προϊόντων διευκολύνει τους 

καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που 

καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και 

άλλους βασικούς πόρους κατά τη χρήση 

τους προκειμένου να πετύχουν μια 

συγκεκριμένη επίδοση. Ένα 

τυποποιημένο, υποχρεωτικό σήμα αποτελεί 

αποτελεσματικό μέσο για την παροχή 

στους δυνητικούς πελάτες συγκρίσιμων 

πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση 

και την απόλυτη κατανάλωση ενέργειας 

των συνδεόμενων με την ενέργεια 

προϊόντων. Πρέπει δε να συμπληρώνεται 

από δελτίο πληροφοριών για το εκάστοτε 

προϊόν, να αναφέρεται ως «δελτίο 

προϊόντος» στις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την 

οδηγία 2010/30/ΕΕ, που μπορεί να 

διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή. Το 

σήμα πρέπει να είναι περιεκτικό, με βάση 

σωστή μεθοδολογία μέτρησης και 

υπολογισμού, και εύκολα αναγνωρίσιμο 

και κατανοητό. Για τον σκοπό αυτό, η 

καθιερωμένη δέσμη χρωμάτων του 

σήματος, σκούρο πράσινο έως κόκκινο, θα 

πρέπει να διατηρηθεί ως βάση για την 

ενημέρωση των πελατών σχετικά με την 

ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Η 

γνωστή ταξινόμηση με τη χρήση των 

γραμμάτων A έως G έχει αποδειχθεί 

αποτελεσματικότερη για τους πελάτες. Η 

ομοιόμορφη εφαρμογή της σε όλες τις 

ομάδες προϊόντων θα πρέπει να αυξήσουν 

τη διαφάνεια και την κατανόηση μεταξύ 

των πελατών. Στις περιπτώσεις που, λόγω 

των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού 

δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ1α, δεν 

εμπίπτουν πλέον προϊόντα στις κατηγορίες 

«F» ή «G», οι κατηγορίες αυτές δεν θα 

πρέπει, ωστόσο, να εμφανίζονται στο 

σήμα σε σκούρο γκρι, προκειμένου να 

διατηρηθεί μια ενοποιημένη κλίμακα από 

Α έως G για όλες τις ομάδες προϊόντων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η χρωματική κλίμακα 

του σήματος από σκούρο πράσινο έως 

κόκκινο θα πρέπει να διατηρηθεί για τις 

υπόλοιπες ανώτερες κατηγορίες και θα 

πρέπει να ισχύει μόνο για νέες μονάδες 
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προϊόντος που διατίθενται στην αγορά. 

 _______________ 

 1α Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση 

πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα 

συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ 

L 285 της 31.10.2009, σ. 10). 

Τροπολογία 9 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας 

παρέχει εναλλακτικούς τρόπους 

παράδοσης και εμφάνισης των σημάτων 

ηλεκτρονικά, όπως μέσω του διαδικτύου, 

αλλά και σε ηλεκτρονικές οθόνες στα 

καταστήματα. Για να αξιοποιηθούν τα 

οφέλη της προόδου αυτής, ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει τη 

χρήση ηλεκτρονικών σημάτων για την 

αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση του 

φυσικού ενεργειακού σήματος. Στις 

περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η 

εμφάνιση του ενεργειακού σήματος, όπως 

σε ορισμένες μορφές εξ αποστάσεως 

πωλήσεων και σε διαφημίσεις και τεχνικό 

υλικό προώθησης, οι δυνητικοί πελάτες θα 

πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον για 

την ενεργειακή κατηγορία του προϊόντος. 

(10) Η πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας 

παρέχει εναλλακτικούς τρόπους 

παράδοσης και εμφάνισης των σημάτων 

ηλεκτρονικά, όπως μέσω του διαδικτύου, 

αλλά και σε ηλεκτρονικές οθόνες στα 

καταστήματα. Για να αξιοποιηθούν τα 

οφέλη της προόδου αυτής, ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει τη 

χρήση ηλεκτρονικών σημάτων για το 

έντυπο ενεργειακό σήμα. Αυτό δεν 

επηρεάζει την υποχρέωση του 

προμηθευτή να συνοδεύει κάθε μονάδα 

ενός προϊόντος με έντυπο σήμα για τον 

έμπορο. Στις περιπτώσεις που δεν είναι 

εφικτή η εμφάνιση του ενεργειακού 

σήματος, οι δυνητικοί πελάτες θα πρέπει 

να ενημερώνονται τουλάχιστον για την 

ενεργειακή κατηγορία του μοντέλου 

προϊόντος. Οι κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις για συγκεκριμένες ομάδες 

προϊόντων θα μπορούσε επίσης να 

θεσπίσουν εναλλακτικές διατάξεις για την 

τοποθέτηση του σήματος για μικρού 

μεγέθους προϊόντα, και όταν τα ίδια 

προϊόντα εμφανίζονται μαζί σε μεγάλες 

ποσότητες. 

Τροπολογία 10 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Οι κατασκευαστές ανταποκρίνονται 

στο ενεργειακό σήμα δημιουργώντας 

συνεχώς αποδοτικότερα προϊόντα. Αυτή η 

τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί στην κατάταξη 

των προϊόντων κυρίως στις υψηλότερες 

κατηγορίες της κλίμακας ενεργειακού 

σήματος. Ενδέχεται να απαιτείται 

περαιτέρω διαφοροποίηση των προϊόντων 

ώστε να είναι σε θέση οι πελάτες να 

κάνουν σωστή σύγκριση, γεγονός που 

καθιστά αναγκαία την αναπροσαρμογή της 

κλίμακας των σημάτων. Όσον αφορά τη 

συχνότητα της εν λόγω αναπροσαρμογής, 

κρίνεται κατάλληλο αυτή να 

πραγματοποιείται ανά περίπου δέκα έτη, 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 

αποφευχθεί ο υπερβολικός φόρτος για τους 

κατασκευαστές. Επομένως, ο παρών 

κανονισμός πρέπει να ορίζει λεπτομερείς 

κανόνες για την αναπροσαρμογή της 

κλίμακας, ώστε να μεγιστοποιείται η 

ασφάλεια δικαίου για τους προμηθευτές 

και τους εμπόρους. Οι ανώτατες 

κατηγορίες της νέας αναπροσαρμοσμένης 

κλίμακας δεν θα πρέπει να περιέχουν 

προϊόντα ώστε να ενθαρρυνθεί η 

τεχνολογική πρόοδος και να επιτραπεί η 

ανάπτυξη και αναγνώριση συνεχώς 

αποδοτικότερων προϊόντων. Κατά την 

αναπροσαρμογή της κλίμακας των 

σημάτων, θα πρέπει να αποφεύγεται η 

σύγχυση των πελατών αντικαθιστώντας 

όλα τα ενεργειακά σήματα εντός σύντομου 

χρονικού διαστήματος. 

(11) Οι κατασκευαστές ανταποκρίνονται 

στο ενεργειακό σήμα αναπτύσσοντας και 

διαθέτοντας στην αγορά συνεχώς 

αποδοτικότερα προϊόντα. Παράλληλα, θα 

διακόψουν την παραγωγή των λιγότερο 

αποδοτικών προϊόντων, παροτρυνόμενοι 

προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης 

σχετικά με την οικολογικό σχεδιασμό. 

Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί στην 

κατάταξη των μοντέλων προϊόντων 

κυρίως στις υψηλότερες κατηγορίες της 

κλίμακας ενεργειακού σήματος. Ενδέχεται 

να απαιτείται περαιτέρω διαφοροποίηση 

των προϊόντων ώστε να είναι σε θέση οι 

πελάτες να κάνουν σωστή σύγκριση, 

γεγονός που καθιστά αναγκαία την 

αναπροσαρμογή της κλίμακας των 

σημάτων. Όσον αφορά τη συχνότητα της 

εν λόγω αναπροσαρμογής, κρίνεται ότι 

πρέπει να πραγματοποιείται ανά περίπου 

δέκα έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

να αποφευχθεί ο υπερβολικός φόρτος για 

τους κατασκευαστές και οι έμποροι, με 

ιδιαίτερη μέριμνα για τις μικρές 

επιχειρήσεις. Η προσέγγιση αυτή πρέπει 

να αποφύγει την περιττή ή την 

αναποτελεσματική αναπροσαρμογή, που 

θα αποβεί σε βάρος τόσο των 

κατασκευαστών όσο και των πελατών. 

Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να 

ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την 

αναπροσαρμογή της κλίμακας, ώστε να 

μεγιστοποιείται η ασφάλεια δικαίου για 

τους προμηθευτές και τους εμπόρους. Πριν 

από κάθε αναπροσαρμογή, η Επιτροπή 

πρέπει να εκπονεί διεξοδική 

προπαρασκευαστική μελέτη. Ανάλογα με 

την κατηγορία προϊόντων και βάσει 

λεπτομερούς αξιολόγησης του δυναμικού 

της, ένα πρόσφατα αναπροσαρμοσμένο 

σήμα θα πρέπει να διαθέτει κενό χώρο 

στην κορυφή της κλίμακας ώστε να 

ενθαρρυνθεί η τεχνολογική πρόοδος και να 

επιτραπεί η ανάπτυξη και αναγνώριση 

συνεχώς αποδοτικότερων προτύπων 

προϊόντων. Κατά την αναπροσαρμογή της 

κλίμακας των σημάτων, θα πρέπει να 
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αποφεύγεται η σύγχυση των πελατών 

αντικαθιστώντας όλα τα ενεργειακά 

σήματα εντός σύντομου και εφικτού 

χρονικού διαστήματος, και καθιστώντας 

την οπτική εμφάνιση του 

αναπροσαρμοσμένου σήματος ευδιάκριτη 

σε σχέση με το παλαιό σήμα, σε 

συνδυασμό με κατάλληλη ενημερωτική 

εκστρατεία των καταναλωτών που θα 

υποδηλώνουν σαφώς την εισαγωγή της 

νέας έκδοσης, με αποτέλεσμα τη 

βελτίωση της ταξινόμησης της συσκευής. 

Τροπολογία 11 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Η σημερινή εξέλιξη των σημάτων 

που θεσπίστηκε με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την 

οδηγία 2010/30/ΕΕ δημιουργεί την 

ανάγκη για αρχική αναπροσαρμογή των 

υφιστάμενων σημάτων, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ομοιογενής κλίμακα από το 

Α έως το G, με προσαρμογή στις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 12 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των 

πελατών στο ενεργειακό σήμα, δεν θα 

πρέπει να επιτρέπεται η χρήση άλλων 

σημάτων που απομιμούνται το ενεργειακό 

σήμα για συνδεόμενα με την ενέργεια 

προϊόντα. Επίσης, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπονται συμπληρωματικά σήματα, 

ετικέτες, σύμβολα ή επιγραφές που 

ενδέχεται να παραπλανήσουν ή να 

προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές 

όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας. 

(14) Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των 

πελατών στο ενεργειακό σήμα, δεν θα 

πρέπει να επιτρέπεται η χρήση άλλων 

σημάτων που απομιμούνται το ενεργειακό 

σήμα για συνδεόμενα με την ενέργεια 

προϊόντα. Επίσης, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπονται συμπληρωματικά σήματα, 

ετικέτες, σύμβολα ή επιγραφές που δεν 

διαφοροποιούνται σαφώς από το σήμα 

ενεργειακής απόδοσης και θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να παραπλανήσουν ή να 

προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές 
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όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή 

οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά που 

καλύπτονται από τη σχετική κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη. 

Τροπολογία 13 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 

δικαίου, είναι απαραίτητο να 

διασαφηνιστεί ότι οι κανόνες για την 

εποπτεία της αγοράς στην Ένωση και τον 

έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται 

στην αγορά της Ένωσης, οι οποίοι 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου21, ισχύουν για τα 

συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. 

Δεδομένης της αρχής της ελεύθερης 

κυκλοφορίας εμπορευμάτων, είναι 

επιτακτική ανάγκη η συνεργασία μεταξύ 

των αρχών εποπτείας της αγοράς των 

κρατών μελών. Η εν λόγω συνεργασία για 

την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης 

θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της 

συνδρομής της Επιτροπής. 

(15) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 

δικαίου, είναι απαραίτητο να 

διασαφηνιστεί ότι οι κανόνες για την 

εποπτεία της αγοράς στην Ένωση και τον 

έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται 

στην αγορά της Ένωσης, οι οποίοι 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου21, ισχύουν για τα 

συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. 

Δεδομένης της αρχής της ελεύθερης 

κυκλοφορίας εμπορευμάτων, είναι 

επιτακτική ανάγκη η συνεργασία μεταξύ 

των αρχών εποπτείας της αγοράς των 

κρατών μελών, μέσω της συνεχούς 

ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως όσον 

αφορά το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων 

συμμόρφωσης των προϊόντων και των 

συνεπειών τους. Επιπλέον, οι τελωνειακές 

αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να 

συμμετέχουν στην ανταλλαγή 

πληροφοριών για συνδεόμενα με την 

ενέργεια προϊόντα που εισάγονται από 

τρίτες χώρες στην Ένωση. Οι Ομάδες 

Διοικητικής Συνεργασίας (ADCO) για την 

Ενεργειακή Σήμανση θα πρέπει να 

ενισχυθούν από την Επιτροπή, ως πλαίσιο 

για τη συνεργασία των αρχών εποπτείας 

της αγοράς. 

__________________ __________________ 

21 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30. 21 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30. 

Τροπολογία 14 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και 

ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά της 

Ένωσης, και να αξιοποιηθούν οι λιγοστοί 

πόροι με τον πλέον αποτελεσματικό 

τρόπο, οι αρχές εποπτείας των εθνικών 

αγορών θα πρέπει να επιτελέσουν την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης και 

μέσω δοκιμών των φυσικών προϊόντων, 

και το Σύστημα Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας για την εποπτεία της 

αγοράς (ICSMS) να προβαίνει σε 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

προγραμματισμένες και ολοκληρωμένες 

δοκιμές του προϊόντος, να διαθέτουν τα 

πρωτόκολλα δοκιμών και να μοιράζονται 

τα αποτελέσματα των δοκιμών τους, 

αποφεύγοντας έτσι διπλές δοκιμές και 

ανοίγοντας το δρόμο για τα περιφερειακά 

κέντρα αριστείας για τη φυσική εξέταση. 

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να 

κοινοποιούνται ακόμη και όταν μια 

δοκιμή δεν αποδεικνύει ότι υπήρξε 

παράβαση.  

Τροπολογία 15 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Για να διευκολυνθεί η 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης και για 

να παρέχονται επίκαιρα στοιχεία της 

αγοράς για τη ρυθμιστική διαδικασία 

αναθεώρησης των σημάτων και των 

δελτίων πληροφοριών των επιμέρους 

προϊόντων, οι προμηθευτές θα πρέπει να 

παρέχουν πληροφορίες για τη 

συμμόρφωση των προϊόντων τους 

ηλεκτρονικά σε μια βάση δεδομένων που 

θα δημιουργηθεί από την Επιτροπή. Οι 

πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 

στο ευρύ κοινό ώστε να ενημερώνονται οι 

καταναλωτές και να παρέχονται στους 

(16) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 

εποπτείας της αγοράς που έχουν τα 

κράτη μέλη, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για 

τους καταναλωτές ώστε να διευκολυνθεί 

η παρακολούθηση της συμμόρφωσης και 

για να παρέχονται επίκαιρα στοιχεία της 

αγοράς για τη ρυθμιστική διαδικασία 

αναθεώρησης των σημάτων και των 

δελτίων πληροφοριών των επιμέρους 

προϊόντων, οι προμηθευτές θα πρέπει να 

παρέχουν πληροφορίες για την 

απαιτούμενη συμμόρφωση των προϊόντων 

τους ηλεκτρονικά σε μια βάση δεδομένων 
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εμπόρους εναλλακτικοί τρόποι λήψης των 

σημάτων. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις 

πληροφορίες στη βάση δεδομένων. 

που θα δημιουργηθεί και θα τηρείται από 

την Επιτροπή. Οι πληροφορίες θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό ώστε 

να ενημερώνονται οι καταναλωτές και να 

παρέχονται στους εμπόρους εναλλακτικοί 

τρόποι λήψης των σημάτων. Οι αρχές 

εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες στη βάση 

δεδομένων. Το τμήμα των πληροφοριών 

που απευθύνονται στους καταναλωτές θα 

πρέπει να διατίθενται στη δημόσια 

διεπαφή της βάσης δεδομένων του 

προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές θα 

πρέπει να διατίθενται ως ανοιχτά 

δεδομένα, έτσι ώστε να παρέχουν στους 

προγραμματιστές εφαρμογών και σε άλλα 

εργαλεία σύγκρισης, δυνατότητα χρήσης. 

Η εύκολη άμεση πρόσβαση στη δημόσια 

διεπαφή της βάσης δεδομένων του 

προϊόντος θα πρέπει να διευκολύνεται 

από έναν δυναμικό κωδικό ταχείας 

αντίδρασης (QR) ή άλλα εργαλεία 

προσανατολισμένα προς τον χρήστη που 

θα περιλαμβάνονται στο εκτυπωμένο 

σήμα. Θα πρέπει να διατίθενται 

συμπληρωματικές πληροφορίες από τους 

προμηθευτές σχετικά με τη διεπαφή 

συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων των 

προϊόντων τόσο για τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς όσο και την Επιτροπή. Η 

βάση δεδομένων θα πρέπει να υπόκειται 

σε αυστηρούς κανόνες προστασίας των 

δεδομένων. Σε περίπτωση που τα τεχνικά 

στοιχεία είναι ευαίσθητα, οι αρχές 

εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να 

διατηρούν τη δυνατότητα να έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες όταν είναι 

απαραίτητο, σύμφωνα με την υποχρέωση 

συνεργασίας των προμηθευτών. 

Τροπολογία 16 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να 

δημιουργήσει και θα συντηρεί 
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διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει στις 

αρχές εποπτείας της αγοράς πρόσβαση 

στις αναλυτικές πληροφορίες για τα 

προϊόντα, οι οποίες περιέχονται στους 

διακομιστές των παραγωγών. 

Τροπολογία 17 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η κατανάλωση ενέργειας και άλλες 

πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που 

καλύπτονται από ειδικές για τα προϊόντα 

απαιτήσεις δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού θα πρέπει να υπολογίζονται με 

τη χρήση αξιόπιστων, επακριβών και 

αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν 

υπόψη τις γενικώς αναγνωρισμένες 

εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης και 

υπολογισμού. Είναι προς το συμφέρον της 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς να 

υπάρχουν πρότυπα που να έχουν 

εναρμονισθεί σε επίπεδο Ένωσης. Εάν 

δεν υπάρχουν δημοσιευμένα πρότυπα κατά 

τον χρόνο εφαρμογής των ειδικών για τα 

προϊόντα απαιτήσεων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να δημοσιεύσει στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και 

υπολογισμού σε σχέση με αυτές τις ειδικές 

για τα προϊόντα απαιτήσεις. Μόλις 

δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορά σε κάποιο 

εν λόγω μοντέλο, η συμμόρφωση με το 

μοντέλο αυτό θα πρέπει να συνιστά 

τεκμήριο συμμόρφωσης με τις μεθόδους 

μέτρησης για αυτές τις ειδικές για τα 

προϊόντα απαιτήσεις που εκδίδονται βάσει 

του παρόντος κανονισμού. 

(19) Η απόλυτη κατανάλωση ενέργειας και 

άλλες περιβαλλοντικής φύσεως και όσον 

αφορά την απόδοση πληροφορίες σχετικά 

με τα προϊόντα που καλύπτονται από 

ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις δυνάμει 

του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 

υπολογίζονται, σύμφωνα με τα 

εναρμονισμένα πρότυπα και μεθόδους και 
με τη χρήση αξιόπιστων, επακριβών και 

αναπαραγώγιμων μεθόδων που λαμβάνουν 

υπόψη τις γενικώς αναγνωρισμένες 

εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης και 

υπολογισμού. Αυτές οι μέθοδοι και το 

περιβάλλον δοκιμών, τόσο για τους 

προμηθευτές όσο και τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς, θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν πλησιέστερες προς τις 

πραγματικές συνθήκες χρήσης ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος από τον μέσο 

καταναλωτή και συμπαγείς, προκειμένου 

να αποτρέπουν την εκούσια και ακούσια 

καταστρατήγηση. Η κατηγορία 

ενεργειακής απόδοσης δεν πρέπει να 

βασίζεται αποκλειστικά στη ρύθμιση με 

την καλύτερη ενεργειακή απόδοση ή στην 

οικολογική λειτουργία, οι οποίες δεν 

αντιστοιχούν συνήθως στη συμπεριφορά 

του μέσου καταναλωτή. Οι τιμές ανοχής 

και οι προαιρετικές παράμετροι δοκιμής 

πρέπει να ορίζονται με τέτοιον τρόπο 

ώστε να μην οδηγούν σε σημαντικές 

αποκλίσεις όσον αφορά τα οφέλη σε 

επίπεδο απόδοσης οι οποίες θα 

μπορούσαν ενδεχομένως να 

διαφοροποιήσουν την κατηγορία 

ενεργειακής απόδοσης ενός προϊόντος. Οι 
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επιτρεπόμενες αποκλίσεις μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των δοκιμών και των 

αποτελεσμάτων που δηλώνονται πρέπει 

να περιορίζονται στο στατιστικό 

περιθώριο σφάλματος του εξοπλισμού 

μέτρησης. Εάν δεν υπάρχουν 

δημοσιευμένα πρότυπα κατά τον χρόνο 

εφαρμογής των ειδικών για τα προϊόντα 

απαιτήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 

δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταβατικές 

μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού σε 

σχέση με αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα 

απαιτήσεις. Μόλις δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αναφορά σε κάποιο εν λόγω 

μοντέλο, η συμμόρφωση με το μοντέλο 

αυτό θα πρέπει να συνιστά τεκμήριο 

συμμόρφωσης με τις μεθόδους μέτρησης 

για αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα 

απαιτήσεις που εκδίδονται βάσει του 

παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 18 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει 

πρόγραμμα εργασίας για την αναθεώρηση 

των σημάτων συγκεκριμένων προϊόντων 

καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο 

επιπρόσθετων συνδεόμενων με την 

ενέργεια προϊόντων για τα οποία θα 

μπορούσε να καθιερωθεί ένα ενεργειακό 

σήμα. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει 

να υλοποιηθεί αρχίζοντας με μια τεχνική, 

περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση 

των σχετικών ομάδων προϊόντων. Η εν 

λόγω ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει τις 

συμπληρωματικές πληροφορίες όσον 

αφορά τη δυνατότητα και το κόστος 

παροχής στους καταναλωτές 

πληροφοριών σχετικά με την απόδοση 

του συνδεόμενου με την ενέργεια 

προϊόντος, όπως είναι η, σε απόλυτους 

αριθμούς, ενέργεια που καταναλώνει, η 

(20) Με βάση το πεδίο αναφοράς του 

κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να 

παράσχει μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 

εργασίας για την αναθεώρηση των 

σημάτων συγκεκριμένων προϊόντων καθώς 

και έναν ενδεικτικό κατάλογο 

επιπρόσθετων συνδεόμενων με την 

ενέργεια προϊόντων για τα οποία θα 

μπορούσε να καθιερωθεί ένα ενεργειακό 

σήμα και θα πρέπει να επικαιροποιεί 

περιοδικά το πρόγραμμα εργασίας. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σε ετήσια βάση σχετικά με την 

πρόοδο του προγράμματος εργασίας. 
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διάρκεια ή η περιβαλλοντική επίδοση, σε 

συμμόρφωση με το στόχο για την 

προώθηση της κυκλικής οικονομίας. 

Αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες 

ελπίζεται ότι θα βελτιώσουν την 

κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών 

και την καταλληλότητα του σήματος και 

δεν θα έχουν κανέναν αρνητικό αντίκτυπο 

για αυτούς. 

Τροπολογία 19 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει 

να υλοποιηθεί αρχίζοντας με μια τεχνική, 

περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση 

των σχετικών ομάδων προϊόντων. Η εν 

λόγω ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει τις 

συμπληρωματικές πληροφορίες όσον 

αφορά τη δυνατότητα και το κόστος 

παροχής στους καταναλωτές επακριβών 

πληροφοριών σχετικά με την απόδοση 

του συνδεόμενου με την ενέργεια 

προϊόντος, όπως είναι το κόστος κύκλου 

ζωής, η δυνατότητα επιδιόρθωσης, η 

συνδεσιμότητα, η περιεκτικότητα σε 

ανακυκλούμενα υλικά, η ανθεκτικότητα 

και η περιβαλλοντική επίδοση ή ένας 

συνδυασμένος δείκτης επίδοσης 

ενεργειακής απόδοσης, σε συμμόρφωση 

με το στόχο για την προώθηση της 

κυκλικής οικονομίας. Αυτές οι 

συμπληρωματικές πληροφορίες ελπίζεται 

ότι θα βελτιώσουν την κατανόηση εκ 

μέρους των καταναλωτών και την 

καταλληλότητα του σήματος και δεν θα 

έχουν κανέναν αρνητικό αντίκτυπο για 

αυτούς. 

Τροπολογία 20 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφοι 1 και 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει ένα πλαίσιο 

για την ένδειξη της κατανάλωσης 

ενέργειας και λοιπών πόρων από τα 

συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 

κατά τη χρήση τους και 

συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά 

με τα συνδεόμενα με την ενέργεια 

προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της 

παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών 
σχετικά με τα προϊόντα ώστε να μπορούν 

οι καταναλωτές να επιλέγουν περισσότερο 

αποδοτικά προϊόντα. 

1. Ο παρών κανονισμός ορίζει ένα πλαίσιο 

που ισχύει για συνδεόμενα με την ενέργεια 

προϊόντα και τους παρέχει ένα σήμα που 

αφορά την ενεργειακή απόδοση, την 

απόλυτη κατανάλωση ενέργειας και άλλα 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και 

χαρακτηριστικά απόδοσης. Επιτρέπει 

στους πελάτες να επιλέξουν πιο 

αποδοτικά από ενεργειακή άποψη 

προϊόντα, προκειμένου να μειώσουν την 

ενεργειακή τους κατανάλωση. 

 

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει: 2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει: 

α) για τα μεταχειρισμένα προϊόντα· α) για τα μεταχειρισμένα προϊόντα· 

β) για τα μέσα μεταφοράς επιβατών και 

εμπορευμάτων πέραν αυτών που 

λειτουργούν με τη χρήση κινητήρα εν 

στάσει· 

β) για τα μέσα μεταφοράς επιβατών και 

εμπορευμάτων· 

Τροπολογία 21 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα 

συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν ή που 

αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την 

κατασκευή ενός προϊόντος και διοχετεύει 

στην αγορά αυτό το συνδεόμενο με την 

ενέργεια προϊόν υπό την επωνυμία ή το 

εμπορικό σήμα του· 

(6) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα 

συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν ή που 

αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την 

κατασκευή αυτού του προϊόντος και 

διοχετεύει στην αγορά αυτό το συνδεόμενο 

με την ενέργεια προϊόν υπό την επωνυμία 

ή το εμπορικό σήμα του· 

Τροπολογία 22 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) «έμπορος»: ο λιανοπωλητής ή 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πωλεί, 

(9) «έμπορος»: ο λιανοπωλητής ή 

οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
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μισθώνει, προσφέρει για μίσθωση-αγορά ή 

εκθέτει προϊόντα σε πελάτες· 

πρόσωπο πωλεί, μισθώνει, προσφέρει για 

μίσθωση-αγορά ή εκθέτει προϊόντα σε 

πελάτες· 

Τροπολογία 23 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) «ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της 

παραγόμενης επίδοσης, υπηρεσίας, 

προϊόντων ή ενέργειας προς τη 

χρησιμοποιούμενη ενέργεια· 

Τροπολογία 24 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) «συνδεόμενο με την ενέργεια 

προϊόν»: κάθε εμπόρευμα ή σύστημα ή 

υπηρεσία που επηρεάζει την κατανάλωση 

ενέργειας κατά τη χρήση του, το οποίο 

διατίθεται στην αγορά και τίθεται σε 

λειτουργία στην Ένωση, 

συμπεριλαμβανομένων μερών που 

προορίζονται να ενσωματωθούν σε 

συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που 

διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε 

λειτουργία· 

(11) «συνδεόμενο με την ενέργεια 

προϊόν»: εφεξής «προϊόν», κάθε 

εμπόρευμα ή σύστημα που επηρεάζει την 

κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση του, 

το οποίο διατίθεται στην αγορά και τίθεται 

σε λειτουργία στην Ένωση, 

συμπεριλαμβανομένων μερών που 

προορίζονται να ενσωματωθούν σε 

συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που 

διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε 

λειτουργία, ως μεμονωμένα εξαρτήματα 

για τους πελάτες και των οποίων η 

ενέργεια και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις 

μπορούν να αξιολογούνται ανεξάρτητα· 

Τροπολογία 25 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) «σήμα»: ένα γραφικό διάγραμμα που 

περιλαμβάνει ταξινόμηση με τη χρήση 

γραμμάτων από το A έως το G σε επτά 

διαφορετικά χρώματα, από το σκούρο 

(13) «σήμα»: ένα γραφικό διάγραμμα σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που 

περιλαμβάνει κλειστή κλίμακα με τη 

χρήση μόνο γραμμάτων από το A έως το 
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πράσινο έως το κόκκινο, για την ένδειξη 

της κατανάλωσης ενέργειας· 

G, όπου κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, σε 

επτά διαφορετικά χρώματα, από το σκούρο 

πράσινο έως το κόκκινο, προς ενημέρωση 

των καταναλωτών όσον αφορά την 

ενεργειακή απόδοση και την κατανάλωση 
ενέργειας· 

Τροπολογία 26 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) «ομάδα προϊόντων»: μια ομάδα 

συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων 

που έχουν την ίδια βασική 

λειτουργικότητα· 

Τροπολογία 27 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) «δελτίο πληροφοριών για το προϊόν»: 

ο τυποποιημένος πίνακας πληροφοριών 

που αφορά ένα προϊόν· 

(17) «δελτίο πληροφοριών για το προϊόν»: 

ο τυποποιημένος πίνακας πληροφοριών 

που αφορά ένα προϊόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή· 

Τροπολογία 28 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) «αναπροσαρμογή της κλίμακας»: μια 

περιοδική άσκηση για την αυστηροποίηση 

των απαιτήσεων κατάταξης ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος στην ενεργειακή 

κατηγορία ενός σήματος, η οποία, όσον 

αφορά υφιστάμενα σήματα, ενδέχεται να 

συνεπάγεται τη διαγραφή ορισμένων 

ενεργειακών κατηγοριών· 

(18) «αναπροσαρμογή της κλίμακας»: μια 

άσκηση για την αυστηροποίηση των 

απαιτήσεων κατάταξης μιας 

συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων στην 

ενεργειακή κατηγορία ενός σήματος· 
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Τροπολογία 29 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) «αναπροσαρμοσμένο σήμα»: ένα 

σήμα για ένα συγκεκριμένο προϊόν που 

έχει υποβληθεί στην άσκηση 

αναπροσαρμογής. 

(19) «αναπροσαρμοσμένο σήμα»: ένα 

σήμα για μια συγκεκριμένη ομάδα 

προϊόντων που έχει υποβληθεί στην 

άσκηση αναπροσαρμογής, το οποίο 

διακρίνεται σαφώς από τα σήματα που 

ίσχυαν πριν από την αναπροσαρμογή· 

Τροπολογία 30 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) «συμπληρωματικές πληροφορίες» 

θεωρούνται οι πληροφορίες σχετικά με την 

λειτουργική και την περιβαλλοντική 

επίδοση ενός συνδεόμενου με την ενέργεια 

προϊόντος, όπως είναι η, σε απόλυτους 

αριθμούς, ενέργεια που καταναλώνει ή η 

διάρκεια, η οποία βασίζεται σε στοιχεία 

που είναι μετρήσιμα από τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς, είναι 

αναμφισβήτητα και δεν επηρεάζουν 

αρνητικά την κατανόηση εκ μέρους των 

καταναλωτών και την 

αποτελεσματικότητα του σήματος στο 

σύνολό του. 

(20) «συμπληρωματικές πληροφορίες» 

θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που 

ορίζονται από τη σχετική κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την 

λειτουργική και την περιβαλλοντική 

επίδοση καθώς και την απόδοση από 

πλευράς πόρων, ενός συνδεόμενου με την 

ενέργεια προϊόντος, η οποία βασίζεται σε 

στοιχεία που είναι μετρήσιμα και 

διακριβώσιμα από τις αρχές εποπτείας της 

αγοράς, ευκόλως κατανοητά και δεν 

επηρεάζουν αρνητικά την 

αποτελεσματικότητα του σήματος στο 

σύνολό του. 

Τροπολογία 31 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) «Βάση δεδομένων προϊόντων»: η 

συλλογή στοιχείων σχετικά με τα 

συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 

και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού, διευθετημένης 
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κατά συστηματικό τρόπο και 

αποτελούμενης από διεπαφή σε δημόσια 

δίκτυα, οργανωμένης ως 

προσανατολισμένης προς τον 

καταναλωτή ιστοσελίδας, όπου οι 

πληροφορίες είναι ατομικώς προσιτές με 

ηλεκτρονικά μέσα, και μια διεπαφή 

συμμόρφωσης, δομημένη ως ηλεκτρονική 

πλατφόρμα που υποστηρίζει τις 

δραστηριότητες των εθνικών αρχών 

εποπτείας της αγοράς, με σαφώς 

καθορισμένες απαιτήσεις 

προσβασιμότητας και ασφάλειας. 

Τροπολογία 32 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι προμηθευτές συμμορφώνονται με τα 

ακόλουθα: 

1. Οι προμηθευτές: 

α) μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που 

διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται, 

δωρεάν, από ακριβή σήματα και δελτία 

πληροφοριών για τα προϊόντα σύμφωνα με 

τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· 

α) μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που 

διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται, 

δωρεάν, από ακριβή έντυπα σήματα και με 

δελτία πληροφοριών για τα προϊόντα για 

κάθε μεμονωμένη μονάδα· 

β) παραδίδουν τα σήματα άμεσα και 

δωρεάν, μόλις ζητηθούν από τους 

εμπόρους· 

β) παραδίδουν τα σήματα και τις 

πληροφορίες για τα προϊόντα, δωρεάν, 

εντός πέντε εργασίμων ημερών, εφόσον 

ζητηθούν από τους εμπόρους· 

 βα) παρέχουν τόσο το τρέχον όσο και το 

αναπροσαρμοσμένο σήμα και τα δελτία 

πληροφοριών για το προϊόν σε εμπόρους 

για περίοδο τριών μηνών πριν από την 

ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη· 

γ) εξασφαλίζουν την ακρίβεια των 

σημάτων και των δελτίων πληροφοριών 

για τα προϊόντα που παρέχουν και 

προσκομίζουν επαρκή τεχνικά 

υποστηρικτικά έγγραφα ώστε να 

επιτρέπεται η αξιολόγηση της ακρίβειάς 

τους· 

γ) εξασφαλίζουν την ακρίβεια των 

σημάτων και των δελτίων πληροφοριών 

για τα προϊόντα και προσκομίζουν επαρκή 

τεχνικά υποστηρικτικά έγγραφα ώστε να 

επιτρέπεται η αξιολόγηση της ακρίβειάς 

τους· 

δ) πριν να διαθέσουν ένα μοντέλο δ) εισάγουν τις πληροφορίες που 
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προϊόντος στην αγορά, εισάγουν στη 

βάση δεδομένων για τα προϊόντα που 

δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 τις 

πληροφορίες που αναφέρονται αναλυτικά 

στο παράρτημα Ι. 

ορίζονται στο παράρτημα Ι στη δημόσια 

διεπαφή και τη διεπαφή συμμόρφωσης 

της βάσης δεδομένων του προϊόντος που 

καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8: 

 i) για όλα τα νέα μοντέλα, πριν από τη 

διάθεση μονάδας του μοντέλου στην 

αγορά, 

 ii) για όλα τα μοντέλα που διετέθησαν 

στην αγορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, 

και τα οποία εξακολουθούν να 

διατίθενται, το αργότερο 18 μήνες 

αφότου η βάση δεδομένων είναι σε πλήρη 

λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 16· 

 δα) συνεχίζουν να προσκομίζουν τα 

δελτία πληροφοριών για το προϊόν και 

όλα τα τεχνικά έγγραφα που ορίζονται 

στο άρθρο 8, για περίοδο τουλάχιστον 10 

ετών από την ημερομηνία διάθεσης της 

τελευταίας μονάδας του προϊόντος στην 

αγορά· 

 δβ) παρέχουν σήματα για ομάδες 

προϊόντων όπου το προϊόν αποτελείται 

από διάφορα υποσυγκροτήματα ή επί 

μέρους στοιχεία, η ενεργειακή απόδοση 

των οποίων εξαρτάται από τον 

συγκεκριμένο συνδυασμό αυτών των επί 

μέρους στοιχείων· 

Τροπολογία 33 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι προμηθευτές δεν πρέπει: 

 α) να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που 

έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η απόδοσή 

τους να μεταβάλλεται αυτόματα σε 

συνθήκες δοκιμών, μέσω είτε υλικού είτε 

λογισμικού που ενσωματώνονται στο 

προϊόν, με στόχο την επίτευξη 

ευνοϊκότερου επιπέδου· 

 β) όταν το προϊόν είναι σε λειτουργία, να 

εισάγουν μέσω επικαιροποιημένων 

εκδόσεων λογισμικού αλλαγές, οι οποίες 
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θα είναι εις βάρος των παραμέτρων του 

πρωτότυπου σήματος ενεργειακής 

απόδοσης, όπως ορίζεται από τη σχετική 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. 

Τροπολογία 34 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι έμποροι συμμορφώνονται με τα 

ακόλουθα: 

2. Οι έμποροι: 

α) εκθέτουν σε ορατό σημείο το σήμα που 

παρέχει ο προμηθευτής ή το οποίο έχουν 

προμηθευτεί με άλλο τρόπο για 

οποιοδήποτε προϊόν που καλύπτεται από 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη· 

α) όταν το προϊόν διατίθεται προς 

πώληση, συμπεριλαμβανομένης και της 

διαδικτυακής, προβάλλουν το σήμα με 

εμφανή και ευκρινή τρόπο, όπως 

καθορίζεται από τη σχετική κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη· 

 αα) αντικαθιστούν τα υπάρχοντα σήματα 

με νέα αναπροσαρμοσμένα σήματα, τόσο 

στα καταστήματα και στις διαδικτυακές 

συνδέσεις, εντός τριών εβδομάδων από 

την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη· 

β) στην περίπτωση που δεν διαθέτουν 

σήμα ή αναπροσαρμοσμένο σήμα: 

β) στην περίπτωση που δεν διαθέτουν 

σήμα ή αναπροσαρμοσμένο σήμα, το 

ζητούν από τον προμηθευτή· 

i) ζητούν το σήμα ή το 

αναπροσαρμοσμένο σήμα από τον 

προμηθευτή· 

 

ii) εκτυπώνουν το σήμα από τη βάση 

δεδομένων για τα προϊόντα που 

δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, 

εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για 

το συγκεκριμένο προϊόν· ή 

 

iii) εκτυπώνουν το σήμα ή το 

αναπροσαρμοσμένο σήμα από τον 

δικτυακό τόπο του προμηθευτή, εάν αυτή 

η λειτουργία είναι διαθέσιμη για το 

συγκεκριμένο προϊόν. 

 

γ) παρέχουν στους πελάτες το δελτίο 

πληροφοριών για το προϊόν. 

γ) εφόσον ζητηθεί, παρέχουν στους 

πελάτες το δελτίο πληροφοριών για το 

προϊόν, συμπεριλαμβανομένης και της 

έντυπης μορφής. 
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Τροπολογία 35 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι προμηθευτές και οι έμποροι 

συμμορφώνονται με τα ακόλουθα: 

3. Οι προμηθευτές και οι έμποροι: 

α) αναφέρονται στην κατηγορία 

ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος σε 

οποιαδήποτε διαφήμιση ή τεχνικό υλικό 

προώθησης ενός συγκεκριμένου μοντέλου 

προϊόντων σύμφωνα με τη σχετική κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη· 

α) αναφέρονται στην κατηγορία 

ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος σε 

οποιαδήποτε οπτική διαφήμιση ή τεχνικό 

υλικό προώθησης ενός συγκεκριμένου 

μοντέλου προϊόντων σύμφωνα με τη 

σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη· 

β) συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς και λαμβάνουν αμέσως μέτρα 

για την επανόρθωση οποιασδήποτε 

κατάστασης μη συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις του, οι οποίες εμπίπτουν στο 

πεδίο ευθύνης τους, με δική τους 

πρωτοβουλία ή όταν τους ζητηθεί από τις 

αρχές εποπτείας της αγοράς· 

β) συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς και λαμβάνουν αμέσως μέτρα 

για την επανόρθωση οποιασδήποτε 

κατάστασης μη συμμόρφωσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 5· 

γ) για προϊόντα που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, δεν παρέχουν και δεν 

εκθέτουν άλλα σήματα, σύμβολα, ετικέτες 

ή επιγραφές που δεν συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 

και των οικείων κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, εάν αυτό πιθανώς να 

προκαλέσει παραπλάνηση ή σύγχυση των 

καταναλωτών όσον αφορά την 

κατανάλωση ενέργειας ή άλλων πόρων 

κατά τη χρήση· 

γ) για προϊόντα που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, δεν παρέχουν ή 

προβάλλουν οιαδήποτε παραπλανητικά, 

προκαλούντα σύγχυση ή απομιμητικά 

σήματα σύμβολα, ετικέτες ή επιγραφές, 

σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας ή 

άλλων πόρων κατά τη χρήση· 

δ) δεν παρέχουν και δεν εκθέτουν, για 

προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, σήματα που 

απομιμούνται το σήμα που ορίζεται στον 

παρόντα κανονισμό. 

δ) δεν παρέχουν και δεν εκθέτουν, για 

προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό, σήματα που 

απομιμούνται το σήμα που ορίζεται στον 

παρόντα κανονισμό. 

Τροπολογία 36 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Όλες οι γενικές υποχρεώσεις σχετικά 

με τα σήματα που ορίζονται στις 

παραγράφους 1 έως 3 εφαρμόζονται 

εξίσου σε υφιστάμενα, νέα και 

αναπροσαρμοσμένα σήματα. 

Τροπολογία 37 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 

απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να 

εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή τη 

θέση σε λειτουργία, εντός των εδαφών 

τους, συνδεόμενων με την ενέργεια 

προϊόντων που συμμορφώνονται με τον 

παρόντα κανονισμό και τις οικείες κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις του. 

1. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 

εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή τη 

θέση σε λειτουργία, εντός των εδαφών 

τους προϊόντων που συμμορφώνονται με 

τον παρόντα κανονισμό και τις οικείες κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις του. 

Τροπολογία 38 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν 

τη συμμόρφωση των προμηθευτών και των 

εμπόρων με τις υποχρεώσεις και τις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και 

των οικείων κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεών του. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν 

τη συμμόρφωση των προμηθευτών και των 

εμπόρων με τις υποχρεώσεις και τις 

απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 39 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα 

για ένα συνδεόμενο με την ενέργεια 

3. Όταν τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα 

για ένα προϊόν που καλύπτεται από τον 
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προϊόν που καλύπτεται από τον παρόντα 

κανονισμό και καθορίζεται σε κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, τα κίνητρα αυτά 

πρέπει να στοχεύουν στην ανώτατη 

κατηγορία ενεργειακής απόδοσης που 

προβλέπεται στην ισχύουσα κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη. 

παρόντα κανονισμό και καθορίζεται σε 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, τα κίνητρα 

αυτά πρέπει να στοχεύουν στις δύο 

υψηλότερες κατηγορίες ενεργειακής 

απόδοσης που προβλέπεται στην ισχύουσα 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. 

 

Τροπολογία 40 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 

εισαγωγή σημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αναπροσαρμοσμένων σημάτων, και 

δελτίων πληροφοριών για τα προϊόντα να 

συνοδεύεται από εκπαιδευτικές και 

προωθητικές ενημερωτικές εκστρατείες με 

στόχο την προαγωγή της ενεργειακής 

απόδοσης και την πιο υπεύθυνη χρήση 

της ενέργειας από τους καταναλωτές, εάν 

ενδείκνυται, σε συνεργασία με τους 

εμπόρους. 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 

εισαγωγή και αναπροσαρμογή της 

κλίμακας σημάτων, να συνοδεύεται από 

εκπαιδευτικές και προωθητικές 

ενημερωτικές εκστρατείες για την 

ενεργειακή σήμανση. 

 Η Επιτροπή συντονίζει αυτές τις 

εκστρατείες, υποστηρίζοντας τη στενή 

συνεργασία με τους προμηθευτές και τους 

εμπόρους και την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών. 

Τροπολογία 41 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 

για τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς 

εφαρμογής της νομοθεσίας που 

επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών 

του, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο 

για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. 

5. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 

για τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς 

εφαρμογής της νομοθεσίας που 

επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για 

να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 

κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
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Οι κυρώσεις πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 

στην Επιτροπή αυτές τις διατάξεις έως την 

ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού και την ενημερώνουν χωρίς 

καθυστέρηση σχετικά με κάθε 

μεταγενέστερη τροποποίηση τους. 

αναλογικές και αποτρεπτικές και 

αναλογικές προς το οικονομικό 

πλεονέκτημα της μη συμμόρφωσης. Τα 

κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 

αυτές τις διατάξεις έως την ημερομηνία 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 

την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση 

σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 

τροποποίηση τους. 

Τροπολογία 42 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη συνεργασία 

και την ανταλλαγή πληροφοριών για την 

εποπτεία της αγοράς όσον αφορά την 

επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης 

των προϊόντων μεταξύ των εθνικών αρχών 

των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για 

την εποπτεία της αγοράς ή για ελέγχους 

στα εξωτερικά σύνορα και μεταξύ των 

αρχών αυτών και της Επιτροπής. 

2. Η Επιτροπή ενθαρρύνει και συντονίζει 

τη συνεργασία και την ανταλλαγή 

πληροφοριών για την εποπτεία της αγοράς 

όσον αφορά την επισήμανση της 

ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων που 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 

μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών 

μελών που είναι υπεύθυνες για την 

εποπτεία της αγοράς ή επιφορτισμένες με 

τον έλεγχο των προϊόντων που 

εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης και 

μεταξύ αυτών και της Επιτροπής, με την 

ενίσχυση της ομάδας εμπειρογνωμόνων 

για τον οικολογικό σχεδιασμό και τις 

Ομάδες Διοικητικής Συνεργασίας 

(ADCO) για την Ενεργειακή Σήμανση. 

 Αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών 

διενεργούνται, επίσης, όταν τα 

αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ότι 

ο παραγωγός συμμορφώνεται με τη 

σχετική νομοθεσία. 

Τροπολογία 43 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Έως την 1η Ιανουαρίου 2018 τα 

κράτη μέλη θεσπίζουν και εφαρμόζουν 

ένα σχέδιο εποπτείας της αγοράς για την 
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παρακολούθηση της εφαρμογής των 

απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. 

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν το σχέδιο 

εποπτείας της αγοράς τουλάχιστον ανά 

τριετία. 

 Έως την 1η Ιανουαρίου 2020 και στη 

συνέχεια σε ετήσια βάση, τα κράτη μέλη 

συντάσσουν έκθεση σχετικά με την 

εποπτεία της αγοράς, αξιολογώντας τις 

τάσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με 

τον παρόντα κανονισμό και την οδηγία 

2009/125/ΕΚ. 

 Τα κράτη μέλη καθιστούν υποχρεωτική 

τη χρήση του συστήματος πληροφοριών 

και επικοινωνίας για την εποπτεία της 

αγοράς (ICSMS) για όλες τις εθνικές 

αρχές εποπτείας της αγοράς. 

Τροπολογία 44 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Οι εθνικές αρχές εποπτείας της 

αγοράς διενεργούν φυσικές δοκιμές 

προϊόντος, που καλύπτουν τουλάχιστον 

μία ομάδα προϊόντων ανά έτος, σύμφωνα 

με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό. 

 Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή για τις προγραμματισμένες και 

ολοκληρωμένες φυσικές δοκιμές τους, 

μέσω της διεπαφής συμμόρφωσης της 

βάσης δεδομένων του προϊόντος που 

καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8. 

 Χρησιμοποιούν προς τούτο αξιόπιστες, 

ακριβείς και αναπαραγώγιμες 

διαδικασίες μέτρησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 9, με σκοπό να προσομοιώσουν τις 

πραγματικές συνθήκες χρήσης και να 

αποκλείσουν τις εκούσιες ή ακούσιες 

χειραγωγήσεις ή αλλοιώσεις των 

αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτών. 
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Τροπολογία 45 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 

το δικαίωμα να ανακτούν το κόστος μιας 

φυσικής δοκιμής προϊόντος από τους 

προμηθευτές σε περίπτωση 

αποδεδειγμένης μη συμμόρφωσης. 

 Η Επιτροπή μπορεί να ελέγξει 

ανεξάρτητα την τήρηση, απ’ ευθείας ή 

μέσω τρίτου. 

Τροπολογία 46 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς 

λόγους να πιστεύουν ότι ένα συνδεόμενο 

με την ενέργεια προϊόν που καλύπτεται 

από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει 

του παρόντος κανονισμού θέτει σε κίνδυνο 

ζητήματα προστασίας δημοσίου 

συμφέροντος που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό διενεργούν 

αξιολόγηση σχετικά με το εν λόγω 

συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, η 

οποία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που 

προβλέπει ο παρών κανονισμός και οι 

οικείες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του. Ο 

προμηθευτής συνεργάζεται για τον σκοπό 

αυτόν όπως απαιτείται με τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς. 

1. Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

ενός κράτους μέλους έχουν επαρκείς 

λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 

καλύπτεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού θέτει σε 

κίνδυνο ζητήματα προστασίας δημοσίου 

συμφέροντος που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό ενημερώνουν 

πάραυτα την Επιτροπή και διενεργούν 

αξιολόγηση σχετικά με το εν λόγω μοντέλο 

προϊόν, η οποία καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών 

κανονισμός και οι οικείες κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις του, αξιολογώντας 

επίσης κατά πόσον είναι σκόπιμο να 

επεκταθεί η αξιολόγηση και σε άλλα 

μοντέλα προϊόντων. Ο προμηθευτής 

συνεργάζεται όπως απαιτείται με τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς. 

Τροπολογία 47 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι 

αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν 

ότι το συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν 

δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού και των οικείων 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ζητούν 

αμελλητί από τον προμηθευτή να λάβει 

όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 

θέσει το συνδεόμενο με την ενέργεια 

προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

αυτές, να το αποσύρει από την αγορά ή να 

το ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής 

περιόδου, ανάλογα προς τη φύση του 

κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν. Το άρθρο 

21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 

ισχύει για τα αναφερόμενα στην παρούσα 

παράγραφο μέτρα. 

2. Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι 

αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν 

ότι το μοντέλο προϊόντος δεν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού, ζητούν από τον 

προμηθευτή να λάβει όλα τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα για να θέσει, χωρίς 

καθυστέρηση, το μοντέλο προϊόντος σε 

συμμόρφωση, και μπορεί να επιβάλουν να 

το αποσύρει από την αγορά ή να 

ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής 

περιόδου τις μονάδες που διετέθησαν, 

ανάλογα προς τη φύση του κινδύνου, την 

επέκταση των μέτρων αυτών με τα 

αντίστοιχα μοντέλα που διατίθενται στην 

αγορά. Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 765/2008 ισχύει για τα αναφερόμενα 

στην παρούσα παράγραφο μέτρα. 

Τροπολογία 48 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

θεωρήσουν ότι η μη συμμόρφωση δεν 

περιορίζεται στην εθνική επικράτεια, 

ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα 

κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να 

λάβει ο προμηθευτής. 

3. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

ενημερώνουν μέσω της ICSMS την 

Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα 

μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο 

προμηθευτής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2. 

Τροπολογία 49 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο προμηθευτής μεριμνά ώστε να 

λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα 

διορθωτικά μέτρα όσον αφορά όλα τα 

σχετικά συνδεόμενα με την ενέργεια 

προϊόντα τα οποία έχει διαθέσει στην 

4. Ο προμηθευτής μεριμνά ώστε να 

λαμβάνεται κάθε περιοριστικό μέτρο που 

επιβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 

2 όσον αφορά όλα τα σχετικά μοντέλα 

προϊόντων τα οποία έχει διαθέσει στην 



 

 

 PE585.280/ 29 

 EL 

αγορά σε ολόκληρη την Ένωση. αγορά σε ολόκληρη την Ένωση. 

Τροπολογία 50 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εάν ο προμηθευτής δεν λάβει 

ικανοποιητικά διορθωτικά μέτρα εντός της 

αναφερομένης στην παράγραφο 2 χρονικής 

περιόδου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να 

απαγορεύσουν ή να περιορίσουν 

προσωρινά τη διαθεσιμότητα στην εθνική 

αγορά του συνδεόμενου με την ενέργεια 

προϊόντος, να αποσύρουν το συνδεόμενο 

με την ενέργεια προϊόν από την αγορά ή 

να το ανακαλέσουν. Οι αρχές εποπτείας 

της αγοράς κοινοποιούν στην Επιτροπή και 

τα άλλα κράτη μέλη, χωρίς καθυστέρηση, 

τα μέτρα αυτά. 

5. Εάν ο προμηθευτής δεν εφαρμόσει 

διορθωτικά μέτρα εντός της αναφερομένης 

στην παράγραφο 2 χρονικής περιόδου, οι 

αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 

όλα τα κατάλληλα μέτρα για να 

απαγορεύσουν ή να περιορίσουν 

προσωρινά τη διάθεση του μοντέλου 

προϊόντος στην εθνική αγορά, να 

αποσύρουν το μοντέλο προϊόντος από την 

αγορά ή να το ανακαλέσουν. Οι αρχές 

εποπτείας της αγοράς κοινοποιούν 

πάραυτα στην Επιτροπή και τα άλλα 

κράτη μέλη, τα μέτρα αυτά, και αναρτούν 

τις πληροφορίες στη διεπαφή 

συμμόρφωση της βάσης δεδομένων του 

προϊόντος που έχει δημιουργηθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 8. 

Τροπολογία 51 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 5 

πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα 

διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που 

απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη 

συμμορφούμενου συνδεόμενου με την 

ενέργεια προϊόντος, την καταγωγή του, τη 

φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του 

σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη 

διάρκεια των εθνικών μέτρων που 

ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που 

προβάλλει ο προμηθευτής. Οι αρχές 

εποπτείας της αγοράς αναφέρουν ιδίως εάν 

η μη συμμόρφωση οφείλεται είτε στη μη 

συμμόρφωση του συνδεόμενου με την 

ενέργεια προϊόντος με απαιτήσεις που 

6. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 5 

κοινοποίηση περιλαμβάνει όλα τα 

διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που 

απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη 

συμμορφούμενου προϊόντος, την 

καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη 

συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, 

τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών 

μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα 

επιχειρήματα που προβάλλει ο 

προμηθευτής. Οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς αναφέρουν ιδίως εάν η μη 

συμμόρφωση οφείλεται είτε στη μη 

συμμόρφωση του μοντέλου προϊόντος με 

απαιτήσεις που αφορούν ζητήματα 
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αφορούν ζητήματα προστασίας δημοσίου 

συμφέροντος προβλεπόμενα στον παρόντα 

κανονισμό είτε σε αδυναμίες στα 

εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται 

στο άρθρο 9 και συνιστούν τεκμήριο 

συμμόρφωσης. 

προστασίας δημοσίου συμφέροντος 

προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό 

είτε σε αδυναμίες στα εναρμονισμένα 

πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 9 και 

συνιστούν τεκμήριο συμμόρφωσης. Στην 

περίπτωση αυτή, η Επιτροπή εφαρμόζει 

τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1025/2012. 

Τροπολογία 52 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους 

μέλους που κίνησε τη διαδικασία, 

ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και 

τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που 

έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες 

πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη μη 

συμμόρφωση του συνδεόμενου με την 

ενέργεια προϊόντος και, σε περίπτωση 

διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό 

μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους. 

7. Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους 

μέλους που κίνησε τη διαδικασία, 

ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και 

τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που 

έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες 

πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη μη 

συμμόρφωση του μοντέλου προϊόντος και, 

σε περίπτωση διαφωνίας με το 

κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, για τις τυχόν 

αντιρρήσεις τους. 

Τροπολογία 53 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Εάν, εντός 60 ημερών από τη λήψη των 

πληροφοριών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 5, δεν έχει διατυπωθεί 

αντίρρηση από ένα κράτος μέλος ή την 

Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο 

που έχει λάβει ένα κράτος μέλος για το εν 

λόγω συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, 

το εν λόγω μέτρο θεωρείται 

δικαιολογημένο. 

8. Εάν, εντός τεσσάρων εβδομάδων από 

την κοινοποίηση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 5, δεν έχει διατυπωθεί 

αντίρρηση από ένα κράτος μέλος ή την 

Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο 

που έχει λάβει ένα κράτος μέλος για το εν 

λόγω συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν, 

το εν λόγω μέτρο θεωρείται 

δικαιολογημένο. 

Τροπολογία 54 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 9 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα 

περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το 

σχετικό συνδεόμενο με την ενέργεια 
προϊόν, όπως η απόσυρση του 

συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος 

από την αγορά τους. 

9. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση 

παράλληλα περιοριστικά μέτρα όσον 

αφορά το μοντέλο προϊόντος και 

ενημερώνουν προσηκόντως την 

Επιτροπή. 

Τροπολογία 55 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας των παραγράφων 4 και 5, 

διατυπωθούν αντιρρήσεις για μέτρο που 

έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή 

θεωρήσει το εθνικό μέτρο αντίθετο με την 

νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή 

διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη 

και τον προμηθευτή και διενεργεί 

αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει 

των αποτελεσμάτων αυτής της 

αξιολόγησης η Επιτροπή αποφασίζει αν το 

εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο. 

10. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας των παραγράφων 4 και 5, 

διατυπωθούν αντιρρήσεις για μέτρο που 

έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή 

θεωρήσει το εν λόγω εθνικό μέτρο 

αντίθετο με το δίκαιο της Ένωσης, η 

Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα 

κράτη μέλη και τον προμηθευτή και 

διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. 

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της 

αξιολόγησης η Επιτροπή αποφασίζει αν το 

εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και 

μπορεί να προτείνει κατάλληλο 

εναλλακτικό μέτρο. 

Τροπολογία 56 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή 

της σε όλα τα κράτη μέλη και την 

ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον 

προμηθευτή. 

11. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή 

της σε όλα τα κράτη μέλη και την 

κοινοποιεί αμέσως σε αυτά και στον 

ενδιαφερόμενο προμηθευτή. 

Τροπολογία 57 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 12 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

12. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 

δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 

εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο 

συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν 
αποσύρεται από τις αγορές τους. Τα κράτη 

μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 

αναλόγως. Εάν το εθνικό μέτρο δεν 

θεωρηθεί δικαιολογημένο, τότε το κράτος 

μέλος ανακαλεί το μέτρο. 

12. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 

δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 

εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο 

μοντέλο προϊόντος αποσύρεται από τις 

εθνικές αγορές τους. Τα κράτη μέλη 

ενημερώνουν την Επιτροπή αναλόγως. Εάν 

το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί 

δικαιολογημένο, τότε το κράτος μέλος 

ανακαλεί το μέτρο. 

Τροπολογία 58 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

13. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 

δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του 

συνδεόμενου με την ενέργεια προϊόντος 

οφείλεται σε αδυναμίες στα 

εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 6, η Επιτροπή εφαρμόζει 

τη διαδικασία του άρθρου 11 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. 

13. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 

δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του 

μοντέλου προϊόντος οφείλεται σε 

αδυναμίες στα εναρμονισμένα πρότυπα 

που αναφέρονται στην παράγραφο 6, η 

Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία του 

άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1025/2012. 

Τροπολογία 59 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – τίτλος και παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σήματα και αναπροσαρμογή της 

κλίμακας 

Διαδικασία καθιέρωσης και 

αναπροσαρμογής της κλίμακας των 

σημάτων 

1. Η Επιτροπή δύναται, μέσω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται 

σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, να 

καθιερώνει σήματα ή να αναπροσαρμόζει 

την κλίμακα υφιστάμενων σημάτων. 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 13, προκειμένου να 

συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με 

την καθιέρωση ή την αναπροσαρμογή της 

κλίμακας των σημάτων. 

 Τα σήματα που καθιερώνονται με κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 
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σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 

2010/30/ΕΕ πριν από την ημερομηνία 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 

θεωρούνται σήματα για τους σκοπούς του 

παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 60 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν, για μια δεδομένη ομάδα 

προϊόντων, δεν επιτρέπεται πλέον η 

διάθεση στην αγορά μοντέλων που 

ανήκουν στις ενεργειακές κατηγορίες D, 

E, F ή G λόγω εκτελεστικού μέτρου που 

εκδίδεται δυνάμει της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ, η(οι) εν λόγω κατηγορία(-

ες) δεν εμφανίζεται(-ονται) πλέον στο 

σήμα. 

2. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια 

ομοιογενής κλίμακα από Α έως G, η 

Επιτροπή εισάγει νέα κλίμακα σημάτων 

για τις υφιστάμενες κατηγορίες 

προϊόντων, όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, εντός 5 ετών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 

τηρώντας τις απαιτήσεις της 

παραγράφου 4. 

 Οι ομάδες προϊόντων που καλύπτονται 

από τους κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 

811/20131a και (ΕΕ) αριθ. 812/20131β 

επανεξετάζονται 6 χρόνια μετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 

με σκοπό την αναπροσαρμογή τους. 

 Για τις ομάδες προϊόντων που 

καλύπτονται από τους κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμούς της 

Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1059/ 20101γ, (ΕΕ) 

αριθ. 1060/20101δ, (ΕΕ) αριθ. 

1061/20101ε, (ΕΕ) αριθ. 1062/20101στ και 

(ΕΕ) αριθ. 874/20121ζ, όπου έχουν 

ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές 

μελέτες, η Επιτροπή εισάγει νέα κλίμακα 

σημάτων το αργότερο 21 μήνες μετά από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 __________________ 

 1α Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 811/2013 της Επιτροπής, της 18ης 

Φεβρουαρίου 2013, για τη συμπλήρωση 

της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την ενεργειακή επισήμανση των 
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θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων 

συνδυασμένης λειτουργίας, των 

συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, 

ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής 

συσκευής, καθώς και των 

συγκροτημάτων θερμαντήρα 

συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή 

θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής (ΕΕ 

L 239 της 6.9.2013, σ. 1). 

 1β Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 812/2013 της Επιτροπής, της 18ης 

Φεβρουαρίου 2013 για τη συμπλήρωση 

της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης 

ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των 

δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού 

και των συγκροτημάτων θερμαντήρα 

νερού και ηλιακής συσκευής (ΕΕ L 239 

της 6.9.2013, σ. 83). 

 1γ Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1059/2010 της Επιτροπής, της 28ης 

Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την 

οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης 

ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων 

πιάτων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 1). 

 1δ Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής, της 28ης 

Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την 

οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης 

ενέργειας των οικιακών ψυκτικών 

συσκευών (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 

17). 

 1ε Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής, της 28ης 

Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την 

οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης 

ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων 

ρούχων (ΕΕ L 314 της 30.11.2010, σ. 47). 

 1στ Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1062/2010 της Επιτροπής, της 28ης 
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Σεπτεμβρίου 2010, που συμπληρώνει την 

οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης 

ενέργειας των τηλεοράσεων (ΕΕ L 314 

της 30.11.2010, σ. 64). 

 1ζ Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 874/2012 της Επιτροπής, της 12ης 

Ιουλίου 2012, που συμπληρώνει την 

οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης 

ενέργειας των ηλεκτρικών λαμπτήρων 

και φωτιστικών (ΕΕ L 258 της 26.9.2012, 

σ. 1). 

Τροπολογία 61 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την 

καθιέρωση ή αναπροσαρμογή της 

κλίμακας ενός σήματος, να ορίζονται 

απαιτήσεις έτσι ώστε να μην αναμένεται 

κατάταξη προϊόντων στις ενεργειακές 

κατηγορίες A ή Β κατά τον χρόνο 

καθιέρωσης του σήματος και έτσι ώστε ο 

εκτιμώμενος χρόνος εντός του οποίου η 

πλειονότητα των μοντέλων θα 

κατατάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες 

να είναι τουλάχιστον δέκα χρόνια 

αργότερα. 

3. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε κάθε 

μεταγενέστερη αναπροσαρμογή της 

κλίμακας για νέα σήματα ή 

αναπροσαρμοσμένα σήματα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, ξεκινά 

όταν πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις, που δείχνουν την 

κατάλληλη τεχνολογική πρόοδο στην 

οικεία ομάδα προϊόντων: 

 α) το 25% των προϊόντων που πωλούνται 

στην αγορά της Ένωσης εμπίπτουν στην 

ανώτατη ενεργειακή κατηγορία A· ή 

 β) το 50% των προϊόντων που πωλούνται 

στην αγορά της Ένωσης εμπίπτουν στην 

ανώτατη ενεργειακή κατηγορία A· 

Τροπολογία 62 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, μέσω της 

συμπερίληψης της ομάδας προϊόντων στο 

πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με το 

άρθρο 11, ότι: 

 α) η προπαρασκευαστική μελέτη για την 

αναπροσαρμογή της κλίμακας έχει 

ολοκληρωθεί το αργότερο 18 μήνες μετά 

την πλήρωση των όρων που 

προβλέπονται στην παράγραφο 3· 

 β) η αναπροσαρμογή της κλίμακας έχει 

ολοκληρωθεί, μέσω της αναθεώρησης 

και της θέσης σε ισχύ της σχετικής κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με το 

άρθρο 13, το αργότερο τρία χρόνια μετά 

την πλήρωση των όρων που 

προβλέπονται στην παράγραφο 3. 

Τροπολογία 63 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η κλίμακα των σημάτων θα 

αναπροσαρμόζεται περιοδικά. 

4. Η Επιτροπή καθορίζει τις απαιτήσεις 

για νέα ή αναπροσαρμοσμένα σήματα, με 

στόχο αναμενόμενη διάρκεια ισχύος 

τουλάχιστον 10 χρόνια. 

 Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 

εξασφαλίζει ότι, όταν ένα σήμα εισάγεται 

ή αναπροσαρμόζεται, κανέναν προϊόν να 

εμπίπτει στην ενεργειακή κατηγορία Α 

κατά τη στιγμή της εισαγωγής του 

σήματος. 

 Για τις ομάδες προϊόντων όπου η 

προκαταρκτική μελέτη που αναφέρεται 

στο στοιχείο (α) της παραγράφου 3α 

υποδηλώνει ταχεία τεχνολογική πρόοδο, 

κανέναν προϊόν δεν αναμένεται να 

εμπίπτει στις ενεργειακές κατηγορίες Α 

και Β κατά τη στιγμή της εισαγωγής του 

σήματος. 
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Τροπολογία 64 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Όταν αναπροσαρμόζεται η κλίμακα 

ενός σήματος: 

5. Όταν, για μια δεδομένη ομάδα 

προϊόντων, δεν υπάρχουν πρότυπα που να 

ανήκουν στις ενεργειακές κατηγορίες F ή 

G που να επιτρέπεται να διατίθενται 

πλέον στην αγορά εξαιτίας μέτρου 

εφαρμογής οικολογικού σχεδιασμού που 

θεσπίζονται δυνάμει της οδηγίας 

2009/125/ ΕΚ, η εν λόγω κατηγορία ή 

κατηγορίες θα πρέπει να εμφαίνονται στο 

σήμα με γκρίζο χρώμα, όπως ορίζεται 

στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. 

α) οι προμηθευτές παρέχουν το 

υφιστάμενο και το αναπροσαρμοσμένο 

σήμα στους εμπόρους για μια περίοδο έξι 

μηνών πριν από την ημερομηνία που 

καθορίζεται στο στοιχείο β). 

 

β) οι έμποροι αντικαθιστούν τα 

υφιστάμενα σήματα στα προϊόντα που 

εκτίθενται στα καταστήματα, 

συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, με 

τα αναπροσαρμοσμένα σήματα εντός 

μίας εβδομάδας από την ημερομηνία που 

ορίζεται για τον σκοπό αυτόν στη σχετική 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Οι έμποροι 

δεν πρέπει να εμφανίζουν στα 

καταστήματα τα αναπροσαρμοσμένα 

σήματα πριν από την ημερομηνία αυτή. 

 

 Επιτρέπεται να πωλούν συνδεόμενα με 

την ενέργεια προϊόντα χωρίς σήμα ή 

αναπροσαρμοσμένο σήμα, μόνο στην 

περίπτωση που ένα (αναπροσαρμοσμένο) 

σήμα δεν έχει παραχθεί ποτέ για ένα 

δεδομένο προϊόν, ο δε προμηθευτής του 

εν λόγω προϊόντος δεν δραστηριοποιείται 

πλέον στην αγορά. 

Τροπολογία 65 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα σήματα που καθιερώνονται με κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 

2010/30/ΕΕ πριν από την ημερομηνία 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 

θεωρούνται σήματα για τους σκοπούς του 

παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 

αναθεωρεί τα σήματα αυτά εντός πέντε 

ετών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού με σκοπό την 

αναπροσαρμογή της κλίμακάς τους. 

διαγράφεται 

Τροπολογία 66 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Βάση δεδομένων για τα προϊόντα Βάση δεδομένων για τα προϊόντα 

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα 

διατηρεί μια βάση δεδομένων για τα 

προϊόντα η οποία θα περιλαμβάνει τις 

αναφερόμενες στο παράρτημα Ι 
πληροφορίες. Οι πληροφορίες που 

παρατίθενται στο σημείο 1 του 

παραρτήματος Ι θα δημοσιοποιούνται 

στο κοινό. 

1. Η Επιτροπή θα δημιουργήσει και θα 

διατηρεί μια βάση δεδομένων για τα 

προϊόντα, η οποία αποτελείται από δύο 

διαφορετικές διεπαφές, τη δημόσια 

διεπαφή και τη διεπαφή συμμόρφωσης. 

 Η δημόσια διεπαφή περιέχει τις 

πληροφορίες που ορίζονται στο στοιχείο 1 

του παραρτήματος Ι, τηρώντας τις 

λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται 

στο σημείο 3 του παραρτήματος I. 

 Η διεπαφή συμμόρφωσης πρέπει να 

περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται 

στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι, 

τηρώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις 

που ορίζονται στο σημείο 4 του 

παραρτήματος I. 

 2. Κατά την εισαγωγή των πληροφοριών 

στη βάση δεδομένων του προϊόντος, οι 

προμηθευτές τηρούν τα δικαιώματα 

πρόσβασης και επεξεργασίας σε αυτό. 

Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να φέρει 

ημερομηνία και αν είναι πλήρως ορατή 
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από τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 

 Τα δεδομένα που περιέχονται στη 

διεπαφή συμμόρφωσης θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς που 

συνδέονται με την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού, και απαγορεύεται η χρήση 

του για άλλο σκοπό. 

 Οι προμηθευτές επιτρέπεται να 

κρατήσουν την τεχνική τεκμηρίωση των 

διακομιστών τους, σύμφωνα με το 

στοιχείο γ) του άρθρου 3 παράγραφος 1, 

τις εκθέσεις δοκιμών ή συναφή 

τεκμηρίωση για την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στο σημείο 

2 στοιχείο α) του παραρτήματος I, που 

αντιστοιχούν σε δοκιμές που 

διενεργήθηκαν από τους ίδιους τους 

προμηθευτές, και είναι προσιτές 

αποκλειστικά στις αρχές εποπτείας της 

αγοράς και την Επιτροπή. 

 Η δημιουργία της βάσης δεδομένων 

πρέπει να τηρεί τα κριτήρια της 

ελαχιστοποίησης της διοικητικής 

επιβάρυνσης για τους προμηθευτές και 

λοιπούς χρήστες της βάσης δεδομένων, 

της ευχέρειας χρήσεως και της 

οικονομικής αποδοτικότητας. 

 Η βάση δεδομένων για τα προϊόντα δεν 

αντικαθιστά ούτε μεταβάλλει τις ευθύνες 

των αρχών εποπτείας της αγοράς. 

 3. Η Επιτροπή, με την υποστήριξη των 

αρχών εποπτείας της αγοράς και των 

προμηθευτών, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή 

στη μεταβατική διαδικασία μέχρι την 

πλήρη εφαρμογή των διεπαφών για το 

κοινό και τη συμμόρφωση. 

 4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του 

παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας 

τις λειτουργικές λεπτομέρειες σχετικά με 

τη δημιουργία της βάσης δεδομένων του 

προϊόντος. 



 

 

 PE585.280/ 40 

 EL 

Τροπολογία 67 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν, κατά την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης ενός προϊόντος, 

εφαρμόζονται τα εν λόγω εναρμονισμένα 

πρότυπα, το προϊόν θεωρείται ότι 

συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις 

μέτρησης και υπολογισμού της κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης. 

2. Όταν, κατά την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης ενός προϊόντος, 

εφαρμόζονται τα εν λόγω εναρμονισμένα 

πρότυπα, το μοντέλο προϊόντος θεωρείται 

ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές 

απαιτήσεις μέτρησης και υπολογισμού της 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. 

 2α. Τα εναρμονισμένα πρότυπα 

αποσκοπούν στην προσομοίωση στην 

πραγματική χρήση όσο το δυνατόν 

περισσότερο, διατηρώντας παράλληλα 

μια τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής, χωρίς 

να θίγεται η συγκρισιμότητα εντός της 

ομάδας προϊόντων. 

 2β. Οι μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού 

που περιλαμβάνονται στα εναρμονισμένα 

πρότυπα πρέπει να είναι αξιόπιστες, 

ακριβείς και αναπαράξιμες και να 

ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 3 παράγραφος 1α. 

Τροπολογία 68 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 

της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η 

Επιτροπή διασφαλίζει, ως προς κάθε κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη, την ισόρροπη 

συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών 

μελών και των ενδιαφερομένων για την εν 

λόγω ομάδα προϊόντων, όπως η 

βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των 

ΜΜΕ, των βιοτεχνιών, των 

συνδικαλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, 

των εμπόρων λιανικής πώλησης, των 

εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του 

περιβάλλοντος και των οργανώσεων 

καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτόν, η 

1. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 

της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, για 

την εισαγωγή ή την αναπροσαρμογή των 

σημάτων σύμφωνα με το άρθρο 7, καθώς 

και για την εγκατάσταση της βάσης 

δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 8, η 

Επιτροπή διασφαλίζει, την ισόρροπη 

συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών 

μελών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών 

εποπτείας της αγοράς, και των 

ενδιαφερομένων για την εν λόγω ομάδα 

προϊόντων, όπως η βιομηχανία, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των 

βιοτεχνιών, των συνδικαλιστικών 
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Επιτροπή συστήνει ένα φόρουμ 

διαβούλευσης στο πλαίσιο του οποίου 

συναντιούνται τα εν λόγω μέρη. Αυτό το 

φόρουμ διαβούλευσης μπορεί να 

συνδυαστεί με το φόρουμ διαβούλευσης 

που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ. 

ενώσεων, των εμπόρων, των εμπόρων 

λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των 

ενώσεων προστασίας του περιβάλλοντος 

και των οργανώσεων καταναλωτών, η 

Επιτροπή συστήνει ένα φόρουμ 

διαβούλευσης στο πλαίσιο του οποίου 

συναντιούνται τα εν λόγω μέρη. Αυτό το 

φόρουμ διαβούλευσης μπορεί να 

συνδυαστεί με το φόρουμ διαβούλευσης 

που αναφέρεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ, καθώς και τη συμμετοχή 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 2. η Επιτροπή συστήνει ένα φόρουμ 

διαβούλευσης στο πλαίσιο του οποίου τα 

μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

συνεδριάζουν για τον σκοπό αυτό. Αυτό 

το φόρουμ διαβούλευσης μπορεί να 

συμπίπτει, πλήρως ή εν μέρει, με το 

φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο 

άρθρο 18 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων του φόρουμ 

διαβούλευσης δημοσιεύονται στη 

δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων 

που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 

8. 

Τροπολογία 69 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν ενδείκνυται πριν από την έκδοση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 

θα ελέγχει τον σχεδιασμό και το 

περιεχόμενο των σημάτων για 

συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων με τους 

καταναλωτές ώστε να εξασφαλίζει ότι 

αυτοί κατανοούν απόλυτα τα σήματα. 

3. Όταν ενδείκνυται πριν από την έκδοση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, η Επιτροπή θα ελέγχει τον 

σχεδιασμό και το περιεχόμενο των 

σημάτων για συγκεκριμένες ομάδες 

προϊόντων με αντιπροσωπευτικές ομάδες 

καταναλωτών της Ένωσης ώστε να 

εξασφαλίζει ότι αυτοί κατανοούν απόλυτα 

τα σήματα. 

Τροπολογία 70 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μετά από συνεργασία με το φόρουμ 

διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 

10, η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα 

εργασίας το οποίο δημοσιοποιείται. Το 

πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει 

ενδεικτικό κατάλογο ομάδων προϊόντων 

που θεωρείται ότι έχουν προτεραιότητα 

για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. Το πρόγραμμα εργασίας 

περιλαμβάνει επίσης σχέδια για την 

αναθεώρηση και την αναπροσαρμογή της 

κλίμακας σημάτων προϊόντων ή ομάδων 

προϊόντων. Το πρόγραμμα εργασίας 

ενδέχεται να τροποποιείται περιοδικά από 

την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με 

το φόρουμ διαβούλευσης. Το πρόγραμμα 

εργασίας μπορεί να συνδυαστεί με το 

πρόγραμμα εργασίας που απαιτείται 

βάσει του άρθρου 16 της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ. 

1. Μετά από συνεργασία με το φόρουμ 

διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 

10, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του 

παρόντος κανονισμού, για να καταρτίσει 
μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εργασίας το 

οποίο δημοσιοποιείται, μεταξύ άλλων 

μέσω της δημόσιας διεπαφής της βάσης 

δεδομένων που δημιουργείται σύμφωνα 

με το άρθρο 8. 

 

 2. Η Επιτροπή οργανώνει το πρόγραμμα 

εργασίας σε τμήματα που περιέχουν 

προτεραιότητες για την εισαγωγή των 

σημάτων ενεργειακής απόδοσης σε νέες 

κατηγορίες προϊόντων, καθώς και για την 

αναπροσαρμογή των σημάτων των 

ομάδων προϊόντων. 

 Η Επιτροπή εξασφαλίζει τους 

απαραίτητους πόρους για το πρόγραμμα 

εργασίας και τη συνοχή του. Αυτό το 

πρόγραμμα εργασίας μπορεί να 

συνδυάζεται με το πρόγραμμα εργασίας 

για τον οικολογικό σχεδιασμό που 

απαιτείται από το άρθρο 16 της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ. 

 Η Επιτροπή επικαιροποιεί το πρόγραμμα 

εργασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

μετά από διαβούλευση με το φόρουμ 

διαβούλευσης. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώνονται ετησίως σχετικά με την 

πρόοδό του και ενημερώνονται επισήμως 

για τυχόν αλλαγές σε αυτό. 
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Τροπολογία 71 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά 

λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με 

σήματα για ειδικές ομάδες συνδεόμενων με 

την ενέργεια προϊόντων («ειδικές ομάδες 

προϊόντων») σύµφωνα µε το άρθρο 13. 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του 

παρόντος κανονισμού, με τη θέσπιση 
λεπτομερών απαιτήσεων σχετικά με 

σήματα για ειδικές ομάδες συνδεόμενων με 

την ενέργεια προϊόντων («ειδικές ομάδες 

προϊόντων») σύμφωνα µε το άρθρο 13. 

Τροπολογία 72 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

καθορίζουν ομάδες προϊόντων που 

πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

2. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

καθορίζουν ομάδες προϊόντων που 

πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 

διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία και 

λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες που 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, η 

ομάδα προϊόντων έχει σημαντικό 

δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και, 

κατά περίπτωση, άλλων πόρων· 

α) σύμφωνα με την πραγματική διείσδυση 

στην αγορά της Ένωσης, υπάρχει 

σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 

ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων 

πόρων· 

β) ομάδες προϊόντων με ισοδύναμες 

λειτουργίες πρέπει να διαφέρουν 

σημαντικά όσον αφορά τα σχετικά επίπεδα 

επιδόσεων· 

β) εντός μιας ομάδας προϊόντων, μοντέλα 

με ισοδύναμες λειτουργίες διαφέρουν 

σημαντικά όσον αφορά τα διαφορετικά 

επίπεδα ενεργειακής απόδοσης · 

γ) δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός 

αρνητικός αντίκτυπος όσον αφορά την 

προσιτή τιμή και το κόστος του κύκλου 

ζωής του προϊόντος. 

γ) δεν υπάρχει σημαντικός αρνητικός 

αντίκτυπος όσον αφορά την οικονομική 

προσιτότητα, το κόστος κύκλου ζωής και 

τη λειτουργικότητα του προϊόντος από 

την πλευρά του χρήστη· 

 γα) η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 

σχετικές νομοθετικές πράξεις της 

Ένωσης και τις σχετικές πράξεις 

αυτορρύθμισης, όπως είναι οι 

προαιρετικές συμφωνίες, με τις οποίες 

αναμένεται ότι οι πολιτικοί στόχοι θα 
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επιτευχθούν ταχύτερα ή με χαμηλότερο 

κόστος σε σύγκριση με τις υποχρεωτικές 

απαιτήσεις. 

Τροπολογία 73 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά 

με ειδικές ομάδες προϊόντων καθορίζουν 

ιδίως: 

3. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά 

με ειδικές ομάδες προϊόντων καθορίζουν 

ιδίως για τις εν λόγω ομάδες προϊόντων: 

α) τον ορισμό των ειδικών ομάδων 

προϊόντων που εμπίπτουν στον ορισμό 

του «συνδεόμενου με την ενέργεια 

προϊόντος» που ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 11 οι οποίες πρόκειται να 

καλυφθούν· 

α) τον ορισμό των συνδεόμενων με την 

ενέργεια προϊόντων που πρόκειται να 

καλυφθούν· 

β) τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο του 

σήματος, συμπεριλαμβανομένης κλίμακας 

από το A έως το G που παρουσιάζει την 

κατανάλωση ενέργειας, το οποίο, στον 

βαθμό που είναι εφικτό, πρέπει να έχει 

ομοιόμορφα χαρακτηριστικά σχεδιασμού 

σε όλες τις ομάδες προϊόντων και να είναι 

σαφές και ευανάγνωστο· 

β) τον σχεδιασμό, τις διαστάσεις, και το 

περιεχόμενο του σήματος, που θα πρέπει 

σε όλες τις περιπτώσεις να είναι σαφείς 

και ευανάγνωστες, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ανάγκες των πελατών με προβλήματα 

όρασης, και πρέπει να περιλαμβάνουν σε 

περίοπτη θέση τις ακόλουθες 

πληροφορίες που καθορίζονται με βάση 

τη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: 

 i) μια κλίμακα από το A έως το G που 

υποδηλώνει την κατηγορία ενεργειακής 

απόδοσης του αντίστοιχου μοντέλου 

προϊόντος, το οποίο, στον βαθμό που είναι 

εφικτό, πρέπει να έχει ομοιόμορφα 

χαρακτηριστικά σχεδιασμού σε όλες τις 

ομάδες προϊόντων· 

 ii) την απόλυτη κατανάλωση ενέργειας σε 

kWh, που εμφανίζονται ανά έτος ή ανά 

οποιαδήποτε σχετική χρονική περίοδο. 

γ) εάν ενδείκνυται, τη χρήση άλλων πόρων 

και συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια 

προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, το σήμα 

θα δίνει έμφαση στην ενεργειακή απόδοση 

του προϊόντος· 

γ) εάν ενδείκνυται, τη χρήση άλλων πόρων 

και συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τα συνδεόμενα με την ενέργεια 

προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, το σήμα 

θα δίνει έμφαση στην ενεργειακή απόδοση 

του προϊόντος· 

δ) οι τρόποι εμφάνισης του σήματος, όπως 

επικολλημένο στο προϊόν, εκτυπωμένο στη 

δ) οι τρόποι εμφάνισης του σήματος, όπως 

επικολλημένο στο προϊόν χωρίς να 
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συσκευασία, παρεχόμενο σε ηλεκτρονική 

μορφή ή στο διαδίκτυο· 

προκαλείται βλάβη σε αυτό, εκτυπωμένο 

στη συσκευασία, παρεχόμενο σε 

ηλεκτρονική μορφή ή στο διαδίκτυο· 

ε) εάν ενδείκνυται, ηλεκτρονικά μέσα για 

την επισήμανση προϊόντων· 

ε) εάν ενδείκνυται, ηλεκτρονικά μέσα για 

την επισήμανση προϊόντων· 

στ) τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχονται 

το σήμα και οι τεχνικές πληροφορίες στην 

περίπτωση εξ αποστάσεως πωλήσεων· 

στ) τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχονται 

το σήμα και οι τεχνικές πληροφορίες στην 

περίπτωση εξ αποστάσεως πωλήσεων· 

ζ) το περιεχόμενο και, εάν ενδείκνυται, τη 

μορφή και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με 

την τεχνική τεκμηρίωση και το δελτίο 

πληροφοριών για το προϊόν· 

ζ) τα απαιτούμενα περιεχόμενα και, εάν 

ενδείκνυται, τη μορφή και άλλες 

λεπτομέρειες σχετικά με το ενημερωτικό 

δελτίο του προϊόντος και την τεχνική 

τεκμηρίωση· 

η) ότι, κατά την εξακρίβωση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, 

εφαρμόζονται μόνο τα όρια ανοχής για την 

εξακρίβωση που ορίζονται στην (στις) κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη(-εις)· 

η) ότι, κατά την εξακρίβωση της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, 

εφαρμόζονται μόνο τα όρια ανοχής για την 

εξακρίβωση που ορίζονται στην (στις) κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη(-εις)· 

θ) τις υποχρεώσεις των προμηθευτών και 

των εμπόρων σε σχέση με τη βάση 

δεδομένων για τα προϊόντα· 

θ) τις υποχρεώσεις των προμηθευτών και 

των εμπόρων σε σχέση με τη βάση 

δεδομένων για τα προϊόντα· 

ι) την ειδική ένδειξη της ενεργειακής 

κατηγορίας που πρέπει να περιλαμβάνεται 

σε διαφημίσεις και τεχνικό προωθητικό 

υλικό, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων 

για την ευανάγνωστη και ορατή μορφή 

της· 

ι) κατά περίπτωση, την ειδική ένδειξη της 

ενεργειακής κατηγορίας που πρέπει να 

περιλαμβάνεται σε διαφημίσεις και τεχνικό 

προωθητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων 

απαιτήσεων για την ευανάγνωστη και 

ορατή μορφή της· 

ια) τις διαδικασίες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης και τις μεθόδους μέτρησης 

και υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθούν 

για τον καθορισμό των πληροφοριών του 

σήματος και του δελτίου πληροφοριών για 

τα προϊόντα· 

ια) τις διαδικασίες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης και τις μεθόδους μέτρησης 

και υπολογισμού, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 9, που θα χρησιμοποιηθούν για τον 

καθορισμό των πληροφοριών του σήματος 

και του δελτίου πληροφοριών για τα 

προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του 

ορισμού του Δείκτη Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΕΕΙ), ή ισοδύναμης 

παραμέτρου, και τα επίπεδα Α έως G για 

τον καθορισμό των κατηγοριών 

ενεργειακής απόδοσης· 

ιβ) εάν απαιτείται υψηλότερο επίπεδο 

ενεργειακής απόδοσης, στην περίπτωση 

μεγαλύτερων συσκευών, για την 

κατάταξή τους σε μια δεδομένη 

ενεργειακή κατηγορία· 

 

ιγ) τον μορφότυπο τυχόν 

συμπληρωματικών παραπομπών πάνω στο 

ιβ) τον μορφότυπο τυχόν 

συμπληρωματικών παραπομπών πάνω στο 
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σήμα που θα παρέχουν στους πελάτες 

πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, σε πιο 

λεπτομερείς πληροφορίες για τις επιδόσεις 

του προϊόντος, οι οποίες θα 

περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών 

για το προϊόν· 

σήμα που θα παρέχουν στους πελάτες 

πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, σε πιο 

λεπτομερείς πληροφορίες για τις επιδόσεις 

του προϊόντος, οι οποίες θα 

περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών 

για το προϊόν· 

ιδ) εάν και πώς οι ενεργειακές κατηγορίες 

που περιγράφουν την κατανάλωση 

ενέργειας του προϊόντος κατά τη χρήση θα 

πρέπει να εμφανίζονται σε ευφυή 

συστήματα μέτρησης ή στη διαδραστική 

οθόνη του προϊόντος· 

ιγ) εάν και πώς οι ενεργειακές κατηγορίες 

που περιγράφουν την κατανάλωση 

ενέργειας του προϊόντος κατά τη χρήση θα 

πρέπει να εμφανίζονται σε ευφυή 

συστήματα μέτρησης ή στη διαδραστική 

οθόνη του προϊόντος· 

ιε) την ημερομηνία αξιολόγησης και 

ενδεχόμενης αναθεώρησης της κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης. 

ιδ) την ημερομηνία αξιολόγησης και 

ενδεχόμενης αναθεώρησης της κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης· 

Όσον αφορά το περιεχόμενο του σήματος 

που αναφέρεται στο στοιχείο β) του 

πρώτου εδαφίου, οι βαθμίδες A-G της 

ταξινόμησης αντιστοιχούν σε σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους από 

την οπτική του πελάτη. 

 

Όσον αφορά τον μορφότυπο των 

παραπομπών που αναφέρονται στο 

στοιχείο ιδ) του πρώτου εδαφίου, οι 

παραπομπές αυτές ενδέχεται να έχουν τη 

μορφή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ενός 

κωδικού γρήγορης απάντησης (QR), ενός 

συνδέσμου προς ηλεκτρονικά σήματα ή 

οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου 

προσανατολισμένου στον πελάτη. 

Όσον αφορά τον μορφότυπο των 

παραπομπών που αναφέρονται στο 

στοιχείο ιβ) του πρώτου εδαφίου, οι 

παραπομπές αυτές ενδέχεται να έχουν τη 

μορφή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ενός 

κωδικού δυναμικής γρήγορης απάντησης 

(QR), ενός συνδέσμου προς ηλεκτρονικά 

σήματα ή οποιουδήποτε άλλου 

κατάλληλου μέσου προσανατολισμένου 

στον πελάτη, που συνδέεται στη δημόσια 

διεπαφή της βάσης δεδομένων που 

δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 8. 

Η καθιέρωση ενός σήματος για ένα 

προϊόν που πρόκειται να διέπεται από 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δεν πρέπει να 

έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη 

λειτουργικότητα του προϊόντος από την 

οπτική του χρήστη. 

Το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος, 

όπως αναφέρεται στο στοιχείο (ζ) του 

πρώτου εδαφίου, παρέχει απευθείας 

συνδέσεις με την δημόσια διεπαφή της 

βάσης δεδομένων που δημιουργείται 

σύμφωνα με το άρθρο 8, και πρέπει να 

τίθεται στη διάθεση των πελατών σε όλες 

τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης στις 

εθνικές αγορές που έχει διατεθεί το 

αντίστοιχο μοντέλο προϊόντος. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με 

λειτουργικά στοιχεία που αφορούν τη 

βάση δεδομένων για τα προϊόντα, 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 13 για τη συμπλήρωση του 

παρόντος κανονισμού, με τη θέσπιση 
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συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 

υποχρεώσεων των προμηθευτών και των 

εμπόρων, σύμφωνα με το άρθρο 13. 

λειτουργικών στοιχείων που αφορούν τη 

βάση δεδομένων για τα προϊόντα, 

συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 

υποχρεώσεων των προμηθευτών και των 

εμπόρων, σύμφωνα με το άρθρο 13. 

 Όσον αφορά τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στο στοιχείο ζ) του πρώτου 

εδαφίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται 

επαρκής προστασία των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και της τεχνικής 

τεκμηρίωσης, οι εν λόγω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν ποιες 

πληροφορίες θα καταχωρίζονται στη 

βάση δεδομένων για τα προϊόντα και 

ποιες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες 

κατόπιν αιτήματος των εθνικών αρχών 

και της Επιτροπής. 

Τροπολογία 74 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Επιτροπή τηρεί επικαιροποιημένο 

κατάλογο όλων των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων για τη συμπλήρωση του 

παρόντος κανονισμού και εκείνων που 

αφορούν την ανάπτυξη της οδηγίας για 

τον οικολογικό σχεδιασμό 2009/125/ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους 

αναφοράς σε όλα τα εναρμονισμένα 

πρότυπα τα οποία πληρούν τις σχετικές 

μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού, και 

του άρθρου 9, και είναι διαθέσιμες στο 

κοινό. 

Τροπολογία 75 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αναφερόμενη στα άρθρα 7 και 12 

εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή 

για αόριστο χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 

2. Η αναφερόμενη στα άρθρα 7, 8 

παράγραφος 4, 11 παράγραφος 1 και 12 

εξουσιοδότηση εκχωρείται στην Επιτροπή 

χρονικό διάστημα έξι ετών από την 1η 
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κανονισμού. Ιανουαρίου 2017. 

 Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 

τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 

αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 

της περιόδου των έξι ετών. 

 Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά 

για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις όσον 

αφορά την παράταση, το αργότερο τρεις 

μήνες πριν από τη λήξη της κάθε 

περιόδου. 

Τροπολογία 76 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται 

στα άρθρα 7 και 12 δύναται να ανακληθεί 

ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 

ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 

εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στον 

παρόντα κανονισμό. Παράγει 

αποτελέσματα την επομένη της 

δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που 

καθορίζεται σε αυτήν. Η απόφαση δεν 

επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών 

κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. 

3. Η ανάθεση της εξουσίας που αναφέρεται 

στα άρθρα 7, 8 παράγραφος 4, 11 

παράγραφος 1 και 12 δύναται να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 

της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται 

στην απόφαση αυτή. Παράγει 

αποτελέσματα την επομένη της 

δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία που 

καθορίζεται σε αυτήν. Η απόφαση δεν 

επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών 

κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. 

Τροπολογία 77 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διεξάγει διαβουλεύσεις με 

εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
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διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 

του νομοθετικού έργου, της 13ης 

Απριλίου 2016. 

Τροπολογία 78 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 12 

τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν 

προβληθεί καμία ένσταση είτε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών 

από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 

περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 

παράγραφος 4, 11 παράγραφος 1 και 12 

τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν 

προβληθεί καμία ένσταση είτε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών 

από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 

περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 79 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο μετά την παρέλευση 

οκταετίας από την έναρξη ισχύος, η 

Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού και διαβιβάζει 

σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην 

έκθεση αυτή αξιολογείται πόσο 

αποτελεσματικά έχει επιτρέψει ο 

κανονισμός στους πελάτες να επιλέγουν 

αποδοτικότερα προϊόντα, λαμβάνοντας 

υπόψη τον αντίκτυπό του στις 

επιχειρήσεις. 

Μέχρι τις ... [6 έτη από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή 

αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού και υποβάλλει σχετική έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. Στην έκθεση αυτή αξιολογείται 

πόσο αποτελεσματικά έχει επιτρέψει ο 

κανονισμός και οι κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις του στους πελάτες να επιλέγουν 

ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα, 

λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η 

επίδρασή του στις επιχειρήσεις, την 

κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές 
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αερίων του θερμοκηπίου, τις 

δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, 

καθώς και το κόστος για τη δημιουργία 

και τη διατήρηση της βάσης δεδομένων. 

 Η διαδικασία αξιολόγησης που 

διενεργείται βάσει της παραγράφου 1 

κάνει ρητή χρήση των ετήσιων εκθέσεων 

παρακολούθησης σχετικά με την επιβολή 

και την εποπτεία της αγοράς, που 

ορίζονται από το άρθρο 5. 

Τροπολογία 80 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εν τούτοις, το άρθρο 3 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) εφαρμόζεται από 1ης 

Ιανουαρίου 2019.  

Εν τούτοις, το στοιχείο δ) του άρθρου 3 

παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόλις η 

δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων 

προϊόντος που καθορίζεται σύμφωνα με 

το άρθρο 8 είναι πλήρως λειτουργική και, 

σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από 1ης 

Ιανουαρίου 2018.  

Τροπολογία 81 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – τίτλος και σημείο I 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν 

στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα 

Πληροφορίες που πρέπει να περιληφθούν 

στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, και 

επί πλέον λειτουργικές απαιτήσεις  

1. Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για 

τα προϊόντα: 

1. Πληροφορίες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στη δημόσια διεπαφή 

της βάσης δεδομένων: 

α) επωνυμία ή εμπορικό σήμα 

κατασκευαστή ή προμηθευτή· 

α) η επωνυμία ή εμπορικό σήμα, 

διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και 

άλλα στοιχεία ταυτοποίησης του 

προμηθευτή· 

 αα) τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών 

εποπτείας των κρατών μελών 

β) αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

β) αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 



 

 

 PE585.280/ 51 

 EL 

ισοδύναμων μοντέλων· ισοδύναμων μοντέλων· 

γ) το σήμα σε ηλεκτρονική μορφή· γ) το σήμα σε ηλεκτρονική μορφή· 

δ) κατηγορία(-ες) και άλλες παράμετροι 

του σήματος· 

δ) κατηγορία(-ες) ενεργειακής απόδοσης 

και άλλες παράμετροι του σήματος· 

ε) το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν σε 

ηλεκτρονική μορφή. 
ε) οι παράμετροι του δελτίου 
πληροφοριών για το προϊόν σε 

ηλεκτρονική μορφή· 

 εα) εκπαιδευτικές και ενημερωτικές 

εκστρατείες των κρατών μελών, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4· 

 εβ) πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 11· 

 εγ) πρακτικά του Φόρουμ Διαβούλευσης· 

 εδ) απογραφή των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων και των εναρμονισμένων 

προτύπων που ισχύουν. 

Τροπολογία 82 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πληροφορίες για τη συμμόρφωση, 

διαθέσιμες μόνο στις αρχές εποπτείας της 

αγοράς των κρατών μελών και την 

Επιτροπή: 

2. Πληροφορίες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στη διεπαφή 

συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων: 

α) τα τεχνικά υποστηρικτικά έγγραφα που 

καθορίζονται στην ισχύουσα κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη· 

α) έκθεση δοκιμών ή παρεμφερής 

τεκμηρίωση αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης που θα επιτρέπει την 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης με όλες τις 

απαιτήσεις της οικείας κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, 

συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων 

δοκιμών και σειράς μετρήσεων· 

β) έκθεση δοκιμών ή παρόμοια τεχνικά 

αποδεικτικά στοιχεία που επιτρέπουν τη 

συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης τα 

οποία πρόκειται να αξιολογηθούν· 

β) προσωρινά μέτρα που θεσπίζονται στο 

πλαίσιο εποπτείας της αγοράς που 

σχετίζονται με τον εν λόγω κανονισμό 

γ) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή· γ) η τεχνική τεκμηρίωση που αναφέρεται 

στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3: 
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 γα) τα στοιχεία απευθείας επικοινωνίας 

των αρχών εποπτείας της αγοράς των 

κρατών μελών και συντονισμού της 

Επιτροπής· 

 γβ) το αποτέλεσμα των ελέγχων 

συμμόρφωσης των κρατών μελών και της 

Επιτροπής και, κατά περίπτωση, τα 

διορθωτικά και περιοριστικά μέτρα που 

έχουν λάβει οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς, όπως αναφέρεται στα άρθρα 5 

και 6. 

δ) στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου του 

προμηθευτή. 

 

Τροπολογία 83 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – σημείο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Λειτουργικές απαιτήσεις για τη 

δημόσια διεπαφή της βάσης δεδομένων: 

 α) κάθε μοντέλο προϊόντος πρέπει να 

οργανώνονται ως ατομικός φάκελος · 

 β) θα πρέπει να επιτρέπουν στους 

καταναλωτές να εντοπίζουν εύκολα την 

καλύτερη ενεργειακή κατηγορία για κάθε 

ομάδα προϊόντων, επιτρέποντάς τους να 

συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά του 

μοντέλου και να επιλέγουν τα πιο 

ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα· 

 γ) θα πρέπει να παράγει ως ενιαίο ορατό 

και εκτυπώσιμο αρχείο το ενεργειακό 

σήμα κάθε προϊόντος, καθώς και τις 

γλωσσικές εκδόσεις του πλήρους δελτίου 

προϊόντος, που θα καλύπτει όλες τις 

επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· 

 δ) οι πληροφορίες πρέπει να είναι 

αναγνώσιμες από μηχάνημα, να είναι 

ταξινομήσιμες και αναζητήσιμες, να 

σέβονται τα ανοικτά πρότυπα για χρήση 

από τρίτους, και να παρέχονται δωρεάν· 

 ε) πρέπει να αποφεύγεται αυτόματα κάθε 

περιττή εγγραφή· 
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 στ) δημιουργείται και διατηρείται ένα 

ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης ή 

σημείο επαφής για τους πελάτες, το οποίο 

αναφέρεται σαφώς στη διεπαφή· 

Τροπολογία 84 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – σημείο 2 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Λειτουργικές απαιτήσεις για τη 

διεπαφή συμμόρφωσης της βάσης 

δεδομένων: 

 α) θα πρέπει να διασφαλίζονται αυστηροί 

κανόνες ασφαλείας για την προστασία 

των εμπιστευτικών πληροφοριών· 

 β) τα δικαιώματα πρόσβασης θα πρέπει 

να βασίζονται στην αρχή της ανάγκης για 

γνώση· 

 γ) παρέχεται ένας σύνδεσμος με το 

Σύστημα Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών για την εποπτεία της 

αγοράς (ICSMS). 

 

 


