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1 COM(2006) 140 τελικό.
2 SEC(2006) 381 τελικό.
3 COM(2005) 265 τελικό.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπόσ της πρότασης

Με βάση τη συμφωνία με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τον συ
ντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφε
ίου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής του προγράμματο
ς Energy Star για τον εξοπλισμό γραφείου (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες υπολογιστών, 
εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, σαρωτές, τηλεομοιοτυπικά) στην Κοινότητα. Σκοπός της παρο
ύσας πρότασης αναδιατύπωσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 είναι να προσαρμόσει
την εφαρμογή του προγράμματος Energy Star στη νέα συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον συντονισμό των
προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου. Η νέα συ
μφωνία αποτελεί τη βάση για την συνέχιση του προγράμματος Energy Star στην Κοινότητα γ
ια δεύτερη πενταετία. Παράλληλα με την παρούσα πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2422/2001, έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου
σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη της νέας συμφωνίας για το Energy Star.

Οι προτάσεις για νέα συμφωνία και αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 λα
μβάνουν υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια της πρώτης περιόδου εφαρμογ
ής του προγράμματος Energy Star εντός της Κοινότητας, από το 2001 έως το 2006, και τις δι
αβουλεύσεις του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star. Περαιτέρω στόχ
ος είναι η βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος Energy Star, προκειμένου αυτό να κατ
αστεί αποτελεσματικότερο και να υπάρξουν οφέλη από την ενδεχόμενη εξοικονόμηση ενέργ
ειας.

Λόγοι συνέχισης του προγράμματος Energy Star 

Οι διεξοδικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα Energy Star για δεύ
τερη πενταετία παρουσιάζονται στην ανακοίνωση για την εφαρμογή του προγράμματος
Energy Star κατά την περίοδο 2001-20051 και στη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλι
ο για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δεύτερη συμφωνία για το Energy Star2. Τ
α κυριότερα σημεία παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω:

Η αποδοτική χρήση της ενέργειας αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της π•
ολιτικής για την αειφόρο ενέργεια της ΕΚ. Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για
την ενεργειακή απόδοση3 προσδιορίζει τα παρακάτω μείζονα οφέλη από την απο
δοτική χρήση ενέργειας: διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικ
ονομίας χάρη στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, προστασία του περιβάλλο
ντος λόγω της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούνται
από τη χρήση της ενέργειας, ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού λόγω της μεί
ωσης της ζήτησης ενέργειας και, συνεπώς, μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές
ενέργειας.

Ο εξοπλισμός γραφείου αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μερίδιο της κατανάλωσης•
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ενέργειας στην ΕΚ. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, η κατανάλωση θα αυξηθεί λόγω της
επέκτασης των λειτουργιών και της αύξησης του αποθέματος εξοπλισμού στα γρ
αφεία και στα νοικοκυριά. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στ
ην Πράσινη Βίβλο για την ενεργειακή απόδοση, πρέπει να βελτιστοποιηθούν περ
αιτέρω οι ενεργειακές επιδόσεις του εξοπλισμού γραφείου.

Το πρόγραμμα Energy Star της ΕΚ παρέχει το πλαίσιο για τον συντονισμό των εθ•
νικών προσπαθειών των κρατών μελών της ΕΚ για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου. Είναι αναγκαία μια συντονισμένη προσέγγι
ση προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στη βιομηχανία κα
ι στο εμπόριο, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις που επιβάλλονται σε εθνικό επίπεδο χ
ωρίς κανένα συντονισμό έχουν ως αποτέλεσμα επιπρόσθετο κόστος για τους κατ
ασκευαστές, τους εμπόρους και, κατά συνέπεια, τους αγοραστές και τους χρήστες
του εξοπλισμού γραφείου.

Δεδομένου ότι ο εξοπλισμός γραφείου αποτελεί αντικείμενο εμπορίας σε παγκόσ•
μιο επίπεδο, τα μέτρα για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής του απόδοσης πρέπ
ει να εφαρμόζονται από κοινού με τους παγκόσμιους εταίρους και υπευθύνους λή
ψης αποφάσεων. Μια εναρμονισμένη προσέγγιση μειώνει το κόστος εφαρμογής τ
ου προγράμματος και προλαμβάνει τη σύγχιση των καταναλωτών. Το πρόγραμμα
Energy Star παρέχει το πλαίσιο για ανάληψη δράσης συντονισμού με σκοπό τη βε
λτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου από κοινού με τις Η
ΠΑ, την Ιαπωνία και άλλους κύριους παράγοντες της αγοράς. Το πρόγραμμα
Energy Star, ιδιοκτησίας του Οργανισμού για την Προστασία του Περιβάλλοντος
των ΗΠΑ (US Environmental Protection Agency - USEPA), του οποίου τη διαχεί
ριση ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της ΕΚ και του ΕΟΧ, αποτελεί
συνεπώς το φυσικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση τ
ης ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου μέσω της επισήμανσης.

Το εθελοντικό πρόγραμμα Energy Star τυγχάνει της ευρείας αποδοχής των κατασ•
κευαστών. Επιπροσθέτως, στις ΗΠΑ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τις δημό
σιες συμβάσεις, δεδομένου ότι κατά τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων πρέ
πει να τηρούνται οι τεχνικές του προδιαγραφές. Αυτό παρέχει ένα κίνητρο στους
κατασκευαστές ώστε να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα τα οποία συμμορφώνον
ται προς τις απαιτήσεις του προγράμματος. Συνεπώς, η αγορά προσανατολίζεται
προς ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα και θα μπορούσε να επιτευχθεί σημαντική
εξοικονόμηση ενέργειας υπό τον όρο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές είναι αυστηρέ
ς (π.χ. κάλυψη του 25% των μοντέλων) κατά τη στιγμή θέσπισης των κριτηρίων. 
Η Επιτροπή πιστεύει ότι η συνεισφορά των εμπειρογνωμόνων της ΕΚ αποτελεί σ
ημαντική συμβολή στην ανάπτυξη συνεκτικών και αυστηρών τεχνικών προδιαγρα
φών.

Μολονότι δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας, η Επ•
ιτροπή και οι εμπλεκόμενοι παράγοντες θεωρούν ότι το πρόγραμμα Energy Star γ
ια τον εξοπλισμό γραφείου έχει συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοση
ς του εξοπλισμού γραφείου που πωλείται εντός της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, εξ
ακολουθούν να υφίστανται σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής α
πόδοσης του εξοπλισμού γραφείου, κατά τρόπο οικονομικώς συμφέροντα. Μολα
ταύτα, ο ταχύς ρυθμός των κύκλων καινοτομίας και ανάπτυξης προϊόντων απαιτε
ί εξαιρετικά ευέλικτα μέσα, όπως εθελοντικά συστήματα επισήμανσης, τα οποία θ
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α μπορούν να προσαρμόζονται ταχύτερα στην τεχνολογική πρόοδο και στις εξελί
ξεις της αγοράς.

Το πρόγραμμα ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά εξοπλισμού γραφείου, ιδίως όσ•
ον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις του εξοπλισμού γραφείου. Αυτό αποτελεί πρ
οαπαιτούμενο για να παρέχονται κίνητρα στους καταναλωτές, στον τριτογενή το
μέα και στις υπεύθυνες αρχές δημοσίων συμβάσεων ώστε να ενσωματώνουν την
ενεργειακή απόδοση και το συνολικό κόστος απόκτησης, συμπεριλαμβανομένου
του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, στις αποφάσεις τους για αγορές. Ειδικότ
ερα, η βάση δεδομένων Energy Star την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή μπορεί ν
α χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές ως βάση δρασ
τηριοτήτων για την προώθηση ενός εξαιρετικά αποδοτικού από ενεργειακή άποψ
η εξοπλισμού γραφείου.

Η νέα συμφωνία για το Energy Star

Η πρώτη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες έληξε τον Ιούνιο του 2006. Η Επιτροπή πρότε
ινε την ανανέωση της συμφωνίας για δεύτερη πενταετία. Στις 5 Μαΐου 2006, εξουσιοδοτήθη
κε να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώθηκε για τις
διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νέα συμφωνία για το Energy Star κατά τη συνεδρίαση της επ
ιτροπής βιομηχανίας, έρευνας και ενέργειας, στις 30 Μαΐου 2006.

Η πρόταση για τη νέα συμφωνία περιλαμβάνει τη ρητή απαίτηση να είναι αυστηρές οι κοινές
τεχνικές προδιαγραφές κατά τη στιγμή θέσπισης των κριτηρίων σχετικά με την ενεργειακή απ
όδοση. Αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου. Επιπροσθέτως, τα κριτήρια για την ενεργειακή απόδοσ
η πρέπει να καλύπτουν την κατανάλωση ενέργειας όχι μόνο στην κατάσταση ετοιμότητας της
συσκευής, αλλά και σε όλες τις άλλες σχετικές καταστάσεις, ιδίως στην κατάσταση λειτουργί
ας.

Κατά συνέπεια, το παράρτημα Γ της προτεινόμενης νέας συμφωνίας περιλαμβάνει αυστηρές
και καινοτόμες κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τις οθόνες και τον εξοπλισμό απεικόνισης (
φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές, σαρωτές, τηλεομοιοτυπικά) που καλύπτουν την κατανάλωση ε
νέργειας τόσο σε κατάσταση ετοιμότητας, όσο και σε κατάσταση λειτουργίας. Σύμφωνα με υ
πολογισμούς, οι νέες κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό απεικόνισης, οι οποίες
εγκρίθηκαν από το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star (πρόκειται για έν
α συμβουλευτικό φόρουμ το οποίο απαρτίζεται από τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία και τις Μ
ΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών)
στις 24 Μαΐου 2006, θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση 17 TWh στην ΕΕ των 25 κατά τα τρί
α προσεχή έτη. Οι λεπτομέρειες του υπολογισμού διατίθενται στον ιστότοπο www.eu-
energystar.org. Επί του παρόντος αναπτύσσονται νέες κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προβλέπεται να αρχίσουν να ισχύουν το 2007.

Προτεινόμενες αλλαγές επι του Κανονισμόύ (ΕΚ) 2422/2001

Κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων σχετικά με το σκεπτικό της ανανέωσης της συμφωνίας για
το Energy Star, το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star (ECESB) ζήτησ
ε, σε περίπτωση ανανέωσης της συμφωνίας, να εφαρμοστεί αποδοτικότερα το πρόγραμμα
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Energy Star στην ΕΚ. Ως εκ τούτου, προτάθηκαν ορισμένες απλοποιήσεις, τόσο στην παρού
σα αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2422/2001, όσο και στο σχέδιο απόφασης του
Συμβουλίου για τη σύναψη της νέας συμφωνίας : ιδίως εξορθολογισμός της διαδικασίας επικ
αιροποίησης των κριτηρίων για την ενεργειακή απόδοση ούτως ώστε να καταστεί το πρόγρα
μμα πιο ευέλικτο και ευκολότερη η προσαρμογή του στην ταχεία τεχνολογική πρόοδο και στι
ς εξελίξεις της αγοράς.

Όσον αφορά την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2422/2001, οι προτεινόμενες αλ
λαγές αποσκοπούν στη μείωση του κόστους εφαρμογής για τα κοινοτικά όργανα και τα κράτ
η μέλη, σύμφωνα με τον εθελοντικό χαρακτήρα του προγράμματος. Οι προτεινόμενες αλλαγ
ές αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα των διερευνητικών διαβουλεύσεων στους κόλπους του
ECESB.

Άρθρο 6: Προώθηση του λογοτύπου

Η πρόταση αποσκοπεί στην κατάργηση της υποχρέωσης των κρατών μελών και της Επιτροπ
ής να προωθούν το λογότυπο, δεδομένου ότι το πρόγραμμα Energy Star είναι ένα εθελοντικό
καθεστώς επισήμανσης που απευθύνεται στους κατασκευαστές. Η καταχώριση και η προώθη
ση των προϊόντων αποτελούν ως εκ τούτου ευθύνη των κατασκευαστών. Ωστόσο, η Επιτροπ
ή θα εξακολουθήσει να παρέχει τους καταλόγους των συμμετεχόντων κατασκευαστών και τω
ν εγγεγραμμένων προϊόντων, καθώς και μια δικτυακή πύλη η οποία περιλαμβάνει μια βάση δ
εδομένων των εγγεγραμμένων προϊόντων, πληροφορίες για τους αγοραστές και τους χρήστες
του εξοπλισμού γραφείου, κ.λπ.

Άρθρο 8: Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star (ECESB)

Η πρόταση αποσκοπεί στην κατάργηση της υποχρέωσης του ECESB να υποβάλλει έκθεση γι
α την διείσδυση στην αγορά των προϊόντων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Energy Star κ
αι για τη διαθέσιμη τεχνολογία. Η πείρα κατέδειξε ότι το ECESB δεν είναι σε θέση να ασκεί
τα εν λόγω καθήκοντα (π.χ. λόγω έλλειψης πόρων). Αντ’ αυτού, η Επιτροπή σχεδιάζει να πρ
οκηρύξει πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διεξαγωγή μιας έρευνας αγοράς για τον εξ
οπλισμό γραφείου, προκειμένου να υποστηριχθούν οι μελλοντικές επικαιροποιήσεις των κριτ
ηρίων για την ενεργειακή απόδοση.

Η πρόταση αποσκοπεί στην κατάργηση της απαίτησης να ενημερώνει η Επιτροπή το Ευρωπα
ϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις δραστηριότητες του Γραφείου. Αυτό θεωρείται πε
ριττό, διότι η δικτυακή πύλη της Επιτροπής για το Energy Star περιλαμβάνει όλες τις σχετικέ
ς πληροφορίες για την εφαρμογή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφορι
ών για τις δραστηριότητες του ECESB, ήτοι πρακτικά συνεδριάσεων, έγγραφα εργασίας, πρό
γραμμα εργασίας, κ.λπ.

Άρθρο 10: Πρόγραμμα εργασίας

Το άρθρο αυτό αναδιατυπώθηκε ώστε να ευθυγραμμιστεί με την τρέχουσα φάση εφαρμογής
του προγράμματος (έχει ήδη δημοσιευθεί το πρόγραμμα εργασίας για το 2006) και να καταστ
εί σύμφωνο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων 6 και 8. 

Μια άλλη πρόταση περιλαμβάνει την πρόβλεψη να δημοσιεύει η Επιτροπή το ετήσιο πρόγρα
μμα εργασίας, το οποίο καταρτίζει κατόπιν διαβούλευσης με το ECESB. Αυτός ο διακανονισ
μός χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία έτη και θεωρείται ο ενδεδειγμένος διότι διασφαλίζει την π
λήρη διαφάνεια.
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4 Διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνική
ς της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, ΕΕ C 77 της 28.3.2002.

Άρθρο 11: Προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την αναθεώρηση των τεχνικών κριτηρ
ίων

Η συγκεκριμένη τροποποίηση διασαφηνίζει ότι το ECESB και η Επιτροπή δύνανται να αναλ
άβουν πρωτοβουλία για την τροποποίηση της συμφωνίας και, ιδίως, των κοινών τεχνικών πρ
οδιαγραφών.

Επιπροσθέτως, οι υποχρεώσεις του ECESB όσον αφορά την αναθεώρηση των τεχνικών προδ
ιαγραφών μειώθηκαν διότι στην πράξη απεδείχθη ότι το ECESB έχει περιορισμένους πόρους
και αδυνατεί να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.

Άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2422/2001: Εφαρμογή

Το συγκεκριμένο άρθρο καταργείται διότι τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να εκπληρώσουν καθ
ήκοντα για τα οποία πρέπει να υποβάλλεται έκθεση.

Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 - Άρθρο 13 της αναδιατυπωμένης έκδοσ
ης: αναθεώρηση

Το εν λόγω άρθρο έχει αναδιατυπωθεί προκειμένου να ελαφρύνει το βάρος της εφαρμογής τ
ου προγράμματος για την Επιτροπή και προκειμένου να καταστεί σύμφωνο με τον εθελοντικ
ό χαρακτήρα του προγράμματος Energy Star. 

Παράρτημα

Το παράρτημα το οποίο περιγράφει το λογότυπο διαγράφηκε διότι οι επισημάνσεις Energy 
Star περιλαμβάνονται ήδη στη συμφωνία και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Επιπλέον, δεδ
ομένου ότι οι αλλαγές ως προς τον σχεδιασμό του λογοτύπου εναπόκεινται στον Οργανισμό
για την Προστασία του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, δεν πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία σ
υναπόφασης της Κοινότητας.

Αναδιατύπωση

Η παρούσα πρόταση αναδιατυπώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 σύμφωνα με την δι
οργανική συμφωνία για την τεχνική αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων4. Αυτό σημαίνει ό
τι ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο κείμενο τόσο οι ουσιαστικές τροποποιήσεις επί του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 2422/2001, όσο και οι διατάξεις που παραμένουν αμετάβλητες. Η παρούσα
πρόταση αντικαθιστά και καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2422/2001. Αναμένεται να συμ
βάλλει ώστε η κοινοτική νομοθεσία να καταστεί περισσότερο προστιτή και διαφανής.
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5 ΕΕ C 150 E της 30.5.2000, σ. 73 και ΕΕ C 180 E της 26.6.2001, σ. 262 […].
6 ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 18[…].
7 ΕΕ C […].
8 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2001 (ΕΕ C 267 της 21.9.2001, σ. 49), κο

ινή θέση του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2001 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδ
α) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2001 ΕΕ C […].

9 ΕΕ L 332 της 15.12.2001, σ. 1.

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)
2006/0187 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης
του εξοπλισμού γραφείου

TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗ
Σ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, ιδίως, το άρθρο 175 παράγραφο
ς 1,

την πρόταση της Επιτροπής5,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής6,

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών7,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ò νέα

(1) Πρόκειται να γίνουν ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές επί του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2422/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου
20019. Για λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να αναδιατυπωθεί.
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ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(1) (Προσαρμοσμένο)
ð Νέο

(2) Ο εξοπλισμός γραφείου έχει σημαντικό μερίδιο στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρική
ς ενέργειας. Τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρική
ς ενέργειας από τον εν λόγω εξοπλισμό είναι η μείωση της κατανάλωσης στην κατάστ
αση ετοιμότητας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 1999 σχ
ετικά με τις απώλειες ενέργειας στη φάση αναμονής των ειδών καταναλωτικού ηλεκτ
ρικού εξοπλισμού. Τα διάφορα μοντέλα που είναι διαθέσιμα στην κοινοτική αγορά πρ
οσφέρουν πολύ διαφορετικά επίπεδα κατανάλωσης⌦ ενέργειας⌫ σε κατάσταση ετ
οιμότητας ð για παρόμοιες λειτουργίες και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωση
ς της ενεργειακής τους απόδοσης. ï

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(2)
ð Νέο

(3) Ωστόσο υπάρχουν και άλλα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του ε
ν λόγω εξοπλισμού, όπως η διακοπή της τροφοδοσίας του όταν δεν χρειάζεται και εφ
όσον δεν θίγονται οι λειτουργίες του. Η Επιτροπή πρέπει να εξακριβώσει ποια είναι τ
α κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να εκμεταλλευθεί και αυτήν την δυνατότητα εξοικον
όμησης ενέργειας ð Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείο
υ συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κοινότητας και της ασφάλεια
ς του ενεργειακού της εφοδιασμού, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. ï

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(3)

(4) Είναι σημαντική η προώθηση μέτρων που αποσκοπούν στη σωστή λειτουργία της εσ
ωτερικής αγοράς.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(4) (Προσαρμοσμένο)

(5) Είναι ευχής έργον να συντονιστούν οι εθνικές πρωτοβουλίες για την ενεργειακή επισή
μανση με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων⌦ των μέτρων που
ελήφθησαν για την υλοποίησή τους⌫ στη βιομηχανία και στο εμπόριο.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(5)

(5) Είναι σκόπιμο να ληφθεί ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στις προτάσεις για τ
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10 ΕΕ L 157 της 9.6.1989, σ. 32.

ην προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών στα θέματα της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και
της προστασίας των καταναλωτών. Ο παρών κανονισμός συμβάλλει σε υψηλό επίπεδ
ο προστασίας τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον καταναλωτή, επιδιώκοντας τη
σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(6)

(6) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προτεινομένης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν ικαν
οποιητικά από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοι
νοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικο
υρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας τ
ου ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη α
υτών των στόχων.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(7) (Προσαρμοσμένο)

(7) Επιπλέον, το άρθρο 174 της συνθήκης επιτάσσει την προστασία και βελτίωση του περ
ιβάλλοντος και τη συνεπή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, στόχο
ι που συγκαταλέγονται στους στόχους της κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον. Η
παραγωγή και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούν το 30 % της εκπομπής
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανθρώπινης προέλευσης και συμμετέχουν κατά περίπο
υ 35 % στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση στην Κοινότητα. Τα ποσοστά αυτά
αυξάνονται και οι απώλειες ενέργειας του ηλεκτρικού εξοπλισμού όταν είναι σε κατά
σταση ετοιμότητας είναι το 10 % της κατανάλωσής του.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(8) (Προσαρμοσμένο)

(8) Περαιτέρω, με την έκδοση της απόφασης 89/364/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου
1989 για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της αποτελεσ
ματικότητας κατά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας10 ετέθη ο διπλός στόχος να ενθα
ρρυνθούν οι καταναλωτές να επιλέγουν ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό με υψηλ
ό επίπεδο ηλεκτρικής απόδοσης και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των συσκευών και
του εξοπλισμού. Απαιτούνται περαιτέρω βήματα για τη βελτίωση της ενημέρωσης τω
ν καταναλωτών.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(9)
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11 ΕΕ L 275 της 10.10.1998, σ. 1.
12 ΕΕ C 394 της 17.12.1998, σ. 1.

(7) Στο πρωτόκολλο UNFCCC της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλ
αγή του κλίματος που συνομολογήθηκε στο Κιότο, στις 10 Δεκεμβρίου 1997, απαιτεί
ται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα κατά 8%, το αρ
γότερο την περίοδο 2008-2012. Για να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος είναι απαραίτητη
η λήψη αυστηρότερων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2 διοξειδίου του άνθρ
ακα στην Κοινότητα.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(10)

(8) Επιπλέον, η απόφαση (ΕΚ) αριθ. 2179/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ
μβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, περί αναθεωρήσεως του προγράμματος της Ευ
ρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και τη
βιώσιμη ανάπτυξη "Στόχος η αειφορία"11, θέτει ως κύρια προτεραιότητα για την ενσω
μάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στο ζήτημα της ενέργειας να προβλέπεται
η επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(11)

(9) Στο ψήφισμα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1998, για την ενεργειακή απόδοση
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα12 απαιτείται η συχνότερη χρήση της επισήμανσης στις συ
σκευές και στον εξοπλισμό.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(12)

(10) Είναι ευχής έργον να συντονιστούν οι απαιτήσεις, οι επισημάνσεις και οι μέθοδοι δοκ
ιμών όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(13)

(11) Μεγάλο μέρος του αποδοτικού από ενεργειακή άποψη εξοπλισμού γραφείου διατίθετ
αι στην αγορά σε χαμηλό κόστος ή χωρίς επιπλέον κόστος και, συνεπώς, σε πολλές π
εριπτώσεις, το τυχόν πρόσθετο κόστος μπορεί να αποσβεσθεί με την εξοικονόμηση η
λεκτρικής ενέργειας σε ένα ευλόγως σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, οι στό
χοι της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης του CO2 διοξειδίου του άνθρακα μ
πορούν να επιτευχθούν στον τομέα αυτό με αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο και
χωρίς να ζημιώνονται οι καταναλωτές και η βιομηχανία.
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13 ΕΕ […].

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(14) (Προσαρμοσμένο)
ð Νέο

(12) Ο εξοπλισμός γραφείου διατίθεται στο εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμφωνία
⌦ της […] 2006⌫ μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερική
ς και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσ
ης της ενεργειακής απόδοσης⌦ της ενεργειακής απόδοσης⌫ του εξοπλισμού γραφ
είου13 θα διευκολύνει το διεθνές εμπόριο και την προστασία του περιβάλλοντος όσον
αφορά αυτόν τον εξοπλισμό. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εφαρμογή της εν
λόγω⌦ Η εν λόγω⌫ συμφωνία⌦ πρέπει να εφαρμοστεί⌫ στην Κοινότητα.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(15) (Προσαρμοσμένο)
ð Νέο

(13) Για να επηρεάσει τις απαιτήσεις της Η επισήμανση "Energy Star", η οποία χρησιμοποι
είται παγκοσμίως,.⌦ Προκειμένου να επηρεάσει τις απαιτήσεις του προγράμματος ε
πισήμανσης ‘‘Energy Star’’⌫, η Κοινότητα πρέπει να συμμετάσχει στο εν λόγω πρό
γραμμα επισήμανσης και στην εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών. 
Ωστόσο θα πρέπει να γίνονται τακτικές επανεξετάσεις από την Επιτροπή ώστε να εξα
κριβώνεται αν τα τεχνικά κριτήρια είναι αρκετά φιλόδοξα και αν ικανοποιούν επαρκώ
ς τις επιδιώξεις της Κοινότητας ð Κατά τη θέσπιση των τεχνικών κριτηρίων από κοιν
ού με τον Οργανισμό για την Προστασία του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, η Επιτροπή π
ρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη φιλόδοξων επιπέδων ενεργειακής απόδοσης . ï

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(16) (Προσαρμοσμένο)

(14) Απαιτείται ένα αποτελεσματικό σύστημα επιβολής ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφ
αρμογή του προγράμματος επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης⌦ ενεργειακής α
πόδοσης⌫ του εξοπλισμού γραφείου, να παρέχονται εγγυήσεις για δίκαιες συνθήκες
ανταγωνισμού μεταξύ παραγωγών και να προστατεύονται τα δικαιώματα των κατανα
λωτών.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(17) (Προσαρμοσμένο)

(15) Ο παρών κανονισμός αφορά μόνο⌦ εφαρμόζεται μόνο⌫ στον εξοπλισμό γραφείο
υ.
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ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(18)

(16) Η οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1992, για την ένδειξη τη
ς κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμαν
ση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα14 δεν αποτελεί
το καταλληλότερο μέσο για τον εξοπλισμό γραφείου. Το αποδοτικότερο από οικονομ
ική άποψη μέτρο για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφε
ίου είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα επισήμανσης.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(19) (Προσαρμοσμένο)
ð Νέο

(17) Είναι αναγκαίο να ανατεθεί σε έναν κατάλληλο φορέα, ήτοι στο Γραφείο της Ευρωπα
ϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star (ECESB), το έργο της συμβολής στη θέσπιση και
αναθεώρηση των⌦ κοινών⌫ τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου το πρόγραμμα
να εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα και ουδετερότητα. Το ΕCESB θα πρέπει να α
ποτελείται⌦ απαρτίζεται⌫ από εθνικούς αντιπροσώπους ð και από αντιπροσώπο
υς των ενδιαφερόμενων μερών ï .

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(20) (Προσαρμοσμένο)

(18) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση και ο συντονισμός του προγράμματ
ος επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης ⌦ ενεργειακής απόδοσης ⌫ του εξοπλι
σμού γραφείου με τις προτεραιότητες της κοινοτικής πολιτικής και με άλλα κοινοτικά
συστήματα επισήμανσης ή πιστοποίησης της ποιότητας, όπως αυτά που θεσπίζονται μ
ε την οδηγία 92/75/ΕΟΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κ
οινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου κοινοτ
ικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος15.

ò Νέο

(19) Το πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να συμπληρώσει τα μέ
τρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισ
μό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν
ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγι
ών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.
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Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα ‘‘Energy Star’’ ευθυγραμμίζεται κ
αι συντονίζεται με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(21) (Προσαρμοσμένο)

(20) Είναι ευχής έργον να υπάρξει συντονισμός μεταξύ του κοινοτικού προγράμματος
Εnergy Star ⌦ το οποίο βασίζεται στη συμφωνία της […] 2006⌫ και άλλων εθελο
ντικών προγραμμάτων ενεργειακής επισήμανσης ⌦ επισήμανσης⌫ του εξοπλισμο
ύ γραφείου στην Κοινότητα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές
και πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά.

ê 2422/2001 αιτιολογική σκέψη
(22) (Προσαρμοσμένο)

(21) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η διαφάνεια κατά την εφαρμογή του προγράμματος
⌦ Energy Star⌫ και να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τα σχετικά διεθνή πρότυπ
α, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή στο πρόγραμμα των κα
τασκευαστών και των εξαγωγέων από χώρες, εκτός της Κοινότητας.

ò νέα

(22) Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη τη πείρα που αποκτήθηκε κατά την πρώτη περί
οδο εφαρμογής του προγράμματος Energy Star στην Κοινότητα,

ê 2422/2001

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στόχοι

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται οι κανόνες για το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανση
ς της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (εφεξής καλούμενο "πρόγραμμα
Εnergy Star"), όπως ορίζεται στη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτει
ών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον συντονισμό των προγραμμάτων επι
σήμανσης της ενεργειακής απόδοσης⌦ ενεργειακής απόδοσης⌫ του εξοπλισμού γραφείο
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υ (εφεξής καλούμενη "η συμφωνία"). Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Εnergy Star είναι εθελον
τική.

ê 2422/2001

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ομάδες προϊόντων εξοπλισμού γραφείου που ορίζοντ
αι στο παράρτημα Γ της συμφωνίας, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεών του, σύμφωνα
με το άρθρο Χ της συμφωνίας.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοείται ως:

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)

(α) “κοινό λογότυπο”": το σήμα που εμφαίνεται στο στο παράρτημα⌦ I της συμφωνίας⌫·

ê 2422/2001

(β) “συμμετέχοντες στο πρόγραμμα”: οι κατασκευαστές, συναρμολογητές, εξαγωγείς, εισαγω
γείς, πωλητές και άλλοι φορείς που δεσμεύονται να προωθήσουν τα προοριζόμενα ως αποδο
τικά από ενεργειακή άποψη προϊόντα εξοπλισμού γραφείου, τα οποία πληρούν τις κοινές προ
διαγραφές του προγράμματος Εnergy Star και τα οποία έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα Εnergy Star μετά από καταχώρισή τους από την Επιτροπή·

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)
ð Νέο

(γ) “⌦ κοινές⌫ προδιαγραφές”: οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και επιδόσεων, συμπ
εριλαμβανομένων των μεθόδων δοκιμών, που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθοριστ
εί εάν τα προϊόντα εξοπλισμού γραφείου που είναι αποδοτικά από ενεργειακή άποψη δικαιού
νται να χρησιμοποιούν το κκοινό λογότυπο.

Άρθρο 4
Γενικές αρχές

1. Το πρόγραμμα Εnergy Star συντονίζεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, με άλλα κοινοτικά καθε
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στώτα επισήμανσης ή πιστοποίησης της ποιότητας, καθώς και με άλλα συστήματα όπως, ειδι
κότερα, το κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος που θεσπίστηκε από τον καν
ονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 880/92, και η ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικ
ιακών συσκευών μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών που θε
σπίστηκε με την οδηγία 92/75/ΕΟΚð και τα μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/EΚ. ï

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)

2. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και οι λοιποί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν το κκοι
νό λλογότυπο στα οικεία προϊόντα εξοπλισμού γραφείου και στη σχετική διαφημιστική προώ
θηση.

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)

⌦ 3. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Εnergy Star είναι εθελοντική.⌫

3. 4. Τα προϊόντα εξοπλισμού γραφείου για τα οποία ο Οργανισμός για την Προστασία του
Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (USEPA) επέτρεψε να χρησιμοποιείται το το κκοινό λλογότυπο θε
ωρείται ότι συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό, μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

ê 2422/2001

4. 5. Με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά την αξιολόγηση και τη σήμαν
ση της συμμόρφωσης ή/και των διεθνών συμφωνιών που συνάπτει η Κοινότητα με τρίτες χώ
ρες σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική αγορά, τα προϊόντα που καλύπτονται από τον π
αρόντα κανονισμό και διακινούνται στην κοινοτική αγορά μπορούν να υποβάλλονται σε δοκι
μές από την Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή το
υς προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5
Εγγραφή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποβάλλονται στην Επιτροπή.

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)
ð Νέο

2. Η Επιτροπή αποφασίζει να κάνει δεκτή μια αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, αφού εξα
κριβώσει ότι ο υποψήφιος αποδέχεται τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του⌦ κοιν
ού⌫ λογοτύπου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β της συμφωνίας. Η Επιτροπή δημο
σιεύειð στο Διαδίκτυο ï τον επικαιροποιημένο κατάλογο των συμμετεχόντων στο πρόγραμ
μα και τον κοινοποιεί τακτικά στα κράτη μέλη.
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Άρθρο 6
Προβολή και ενημέρωση

1. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ενθαρρύνει, σε συνεργασία με τα κράτη μ
έλη και τα μέλη του ΕCESB, τη χρήση του κοινού λογοτύπου προβαίνοντας στις δέουσες ενέ
ργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των καταναλωτών, των προμηθευτών, των εμπόρω
ν λιανικής πώλησης και του κοινού.

2. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι καταναλωτές και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς να γ
νωρίζουν και να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
Εnergy Star, κάνοντας χρήση όλων των δυνατών μέσων που διαθέτει η Κοινότητα.

3. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αγορά⌦ αποδοτικών από ενεργειακή άποψη⌫ προϊόντ
ων εξοπλισμού γραφείου που θα φέρουν το κοινό λογότυπο, η Επιτροπή και άλλα κοινοτικά
όργανα, καθώς και οι δημόσιες αρχές σε εθνικό επίπεδο πρέπει, με την επιφύλαξη του κοινοτ
ικού και εθνικού δικαίου και των οικονομικών κριτηρίων, να ενθαρρύνουν τη χρήση προδιαγ
ραφών ενεργειακής απόδοσης⌦ ενεργειακής απόδοσης⌫ που θα είναι τουλάχιστον εξίσο
υ αυστηρές με τις κοινές προδιαγραφές του Εnergy Star, όταν καθορίζουν τις απαιτήσεις του
ς για την⌦ προμήθεια⌫ προϊόντων εξοπλισμού γραφείου.

ê 2422/2001

Άρθρο 7
Άλλα εθελοντικά καθεστώτα ενεργειακής επισήμανσης

1. Τα υφιστάμενα και τα νέα εθελοντικά καθεστώτα ενεργειακής επισήμανσης του εξοπλισμο
ύ γραφείου στην Κοινότητα μπορούν να συνυπάρχουν με το πρόγραμμα Εnergy Star.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν ώστε να διασφαλίσουν το
ν αναγκαίο συντονισμό μεταξύ του προγράμματος Εnergy Star και των εθνικών και άλλων κ
αθεστώτων επισήμανσης στην Κοινότητα ή στα κράτη μέλη.

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο) (
Νέο)

Άρθρο 8
Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star

1. Η Επιτροπή ιδρύει το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star (ECESB) τ
ο αποίο απαρτίζεται από εθνικούς αντιπροσώπους όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, καθώς και
από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Το ΕCESB παρακολουθεί την την εφαρμογή του προγράμμα
τος Εnergy Star στην Κοινότητα⌦ στην Κοινότητα⌫ και παρέχει, εφόσον χρειαστεί, συμ
βουλές και αρωγή στην Επιτροπή ώστε να της επιτρέψει να εκπληρώσει τον ρόλο της ως διαχ
ειριστικός φορέας.
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2. Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ετησίως, το
ΕCESB συντάσσει έκθεση για το μερίδιο της αγοράς που έχουν τα προϊόντα με το κοινό λογ
ότυπο και για τη διαθέσιμη τεχνολογία μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης.

3. 2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το ΕCESB τηρεί, όσο αυτό είναι δυνατόν στο πλαίσιο της ε
κτέλεσης των δραστηριοτήτων του, και για κάθε ομάδα προϊόντων εξοπλισμού γραφείου, μια
ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των⌦ των⌫ ενδιαφερόμενων μερών που έχουν σχέση με τ
ην εν λόγω ομάδα προϊόντων, όπως οι κατασκευαστές, οι έμποροι λιανικής πώλησης, οι εισα
γωγείς, οι ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος και οι οργανώσεις καταναλωτών.

ê 2422/2001

4. 3. Ο εσωτερικός κανονισμός του ΕCESB καταρτίζεται από την Επιτροπή, η οποία λαμβάν
ει υπόψη τις απόψεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών εντός του ΕCESB.

ê 2422/2001 (Νέο)

5. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις δραστηριότ
ητες του ΕCESB.

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)

Άρθρο 9
Εθνικοί αντιπρόσωποι

Κάθε κράτος μέλος ορίζει, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, τους εθνικούς εμπειρογνώμονες σε
θέματα ενεργειακής πολιτικής, τις αρχές ή τα πρόσωπα (εφεξής "εθνικοί αντιπρόσωποι") που
είναι αρμόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονι
σμό. Σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός εθνικών αντιπροσώπων, το κράτος μέλο
ς καθορίζει τις αντίστοιχες εξουσίες καθενός και τους επιβαλλόμενους σε αυτούς όρους συντ
ονισμού.

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)

Άρθρο 10
Πρόγραμμα εργασίας

Σύμφωνα με τους στόχους που διατυπώνονται στο άρθρο 1, η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμ
μα εργασίας εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού
και το προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ύστερα από διαβούλευση
με το ΕCESB. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει τη στρατηγική για την ανάπτυξη του πρ
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17 ΕΕ 172 της 26.6.2001, σ. 1[…].

ογράμματος Εnergy Star, στο πλαίσιο της οποίας καταρτίζονται για τα τρία προσεχή έτη:

ê 2422/2001

(α) οι στόχοι βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, οι οποίοι πρέπει να επιδιωχθούν σε κοινο
τικό επίπεδο στο πλαίσιο του προγράμματος Εnergy Star, έχοντας κατά νου την ανάγκη επιδί
ωξης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, καθώς και
τη διείσδυση στην αγορά,·

(β) ο ενδεικτικός κατάλογος προϊόντων εξοπλισμού γραφείου τα οποία πρέπει να υπαχθούν κ
ατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα Εnergy Star,·

ê 2422/2001 (Νέο)

σχέδια προτάσεων για εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής καθώς και για άλλες αναγκαίες
ενέργειες,

ê 2422/2001

(γ) οι προτάσεις συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ του προγράμματος Εnergy Star και άλ
λων εθελοντικών καθεστώτων ενεργειακής επισήμανσης στα κράτη μέλη.

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)
ð Νέο

Το πρόγραμμα εργασίας αναθεωρείται σε περιοδική βάση ð τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Είν
αι διαθέσιμο στο κοινό. ï Για πρώτη φορά αναθεωρείται το αργότερο δώδεκα μήνες μετά τη
ν υποβολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και στη συνέχεια ανά δωδεκάμη
νο.

Άρθρο 11
Προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την αναθεώρηση των τεχνικών κριτηρίων

1. Με σκοπό την προετοιμασία της⌦ της⌫ αναθεώρησης των⌦ κοινών⌫ προδιαγραφ
ών και των ομάδων προϊόντων εξοπλισμού γραφείου που ορίζονται στο παράρτημα Γ της συ
μφωνίας, και πριν από την υποβολή σχεδίου πρότασης ή την αποστολή απάντησης στον
USEPA σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη συμφωνία και στην απόφαση …
2001/469/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, για την, εξ ονόματος της Κοινότητος, σ
ύναψη της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τ
ης Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργεια
κής απόδοσης για τον γραφειακό εξοπλισμό17, πρέπει να πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα τα
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μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.

1. 2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσειð δύναται να ζητήσειï από το ΕCESB να προβεί σε συ
στάσειςð να υποβάλει πρότασηï για την αναθεώρησης της συμφωνίας ð ή αναθεώρησης
των κοινών προδιαγραφών ενός προϊόντος. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλει πρόταση στο
ΕCESB για αναθεώρηση των κοινών προδιαγραφών ενός προϊόντος και για αναθεώρηση της
συμφωνίαςï. Το ΕCESB μπορεί επίσης να προβεί σε συστάσεις ð υποβάλει πρότασηï στ
ην Επιτροπή με δική του πρωτοβουλία.

ê 2422/2001

2. 3. Η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με το ΕCESB κάθε φορά που ο USEPA της υποβάλ
λει πρόταση αναθεώρησης της συμφωνίας.

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)
ð Νέο

3. Όταν το ΕCESB δίνει τη γνώμη του στην Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των
μελετών σκοπιμότητας και των μελετών της αγοράς, καθώς και την υπάρχουσα τεχνολογία γι
α τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 4. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τον στόχ
ο, ο οποίος αναλύεται στην έκθεση του ΕCESB κατ' άρθρο 8 παράγραφος 2, να καθορισθούν
τεχνικές⌦ κοινές⌫ ππροδιαγραφές υψηλού ⌦ σε ένα φιλόδοξο⌫ επίπεδο, ð όπως πρ
οβλέπεται στο άρθρο Ι παράγραφος 4 της συμφωνίαςï σε σχέση με τη διαθέσιμη τεχνολογί
α και το κόστος, ⌦ με σκοπό⌫ για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,⌦ λαμβάνοντ
ας πλήρως υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το σχετικό κόστος⌫. 

Άρθρο 12
Παρακολούθηση της αγοράς και έλεγχος των καταχρήσεωνν

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)

1. Το κκοινό λλογότυπο χρησιμοποιείται μόνο σε προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφων
ία και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές χρήσης του λογοτύπου που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα Β της συμφωνίας.

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)

2. Απαγορεύεται κάθε ψευδής ή παραπλανητική διαφήμιση ή η η χρήση κάθε επισήμανσης ή
λογοτύπου που είναι δυνατόν να δημιουργήσει σύγχυση σε σχέση με το κκοινό λλογότυπο π
ου εισάγεται με τον παρόντα κανονισμό.

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει την ορθή χρήση του κκοινού λλογοτύπου, αναλαμβάνοντας ή συν
τονίζοντας τις δράσεις που περιγράφονται στο άρθρο VIII παράγραφοι 2, 3 και 4 της συμφων
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ίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμό
ρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους και ενημερώνουν
σχετικά την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δύνανται να κοινοποιούν στην Επιτροπή στοιχεία για τ
η μη συμμόρφωση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και άλλων φορέων, προκειμένου αυτ
ή να προβεί στη λήψη των πρώτων μέτρων.

Άρθρο 13
Εφαρμογή

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχ
ύος του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για τη συμμόρφωσή τους
προς αυτόν..

Άρθρο 14 13
Αναθεώρηση

Πριν τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας συζητήσουν την την ανανέωσή της σύμφωνα με
το άρθρο XII αυτής αυτής, η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα Εnergy Star με γνώμονα την
πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του.

Η Επιτροπή, έως τις 15 Ιανουαρίου 2005, καταρτίζει και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβο
ύλιο και στο Συμβούλιο έκθεση παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού
εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η έκθεση θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελε
σματικότητας του προγράμματος Εnergy Star και προτάσεις, εφόσον χρειάζεται, συμπληρωμ
ατικών μέτρων για το πρόγραμμα. Στην έκθεση θα εξετάζονται τα αποτελέσματα του διαλόγ
ου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και ιδίως αν οι προδιαγραφές του προγράμματος Εnergy Star παράγο
υν επαρκή αποτελέσματα.

ê

Άρθρο 14
Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανο
νισμό και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος.
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ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)

Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τριακοστή⌦ εικοστή⌫ ημέρα από τη δημοσίε
υσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτων Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κ
ράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ê 2422/2001 (Προσαρμοσμένο)

Παράρτημα

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ENERGY STAR 



EL 23 EL

é

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [προς συμπλήρωση]

Κανονισμός 2422/2001 Παρών κανονισμός

Άρθρο 6 παράγραφος 1 -

Άρθρο 6 παράγραφος 2 -

Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 6

Άρθρο 8 παράγραφος 2 -

Άρθρο 8 παράγραφος 3 Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 4 Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 5 -

Άρθρο 10 τρίτη περίπτωση -

Άρθρο 10 τέταρτη περίπτωση Άρθρο 10 περίπτωση γ

Άρθρο 10, δεύτερο εδάφιο, τελευταία πρότα
ση

-

- Άρθρο 10, δεύτερο εδάφιο, τελευταία πρότα
ση

Άρθρο 11 σημείο 3 -

- Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 13 -

Άρθρο 14 πρώτο εδάφιο Άρθρο 13

Άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο -

- Άρθρο 14

Παράρτημα -

________________


