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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης
του εξοπλισμού γραφείου (αναδιατύπωση)
(COM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0576)1,

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης 
της ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισμό2,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το συντονισμό προγραμμάτων 
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για το γραφειακό εξοπλισμό3 η οποία τέθηκε σε 
ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 2006, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος Energy Star στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα κατά την χρονική περίοδο 2001 - 2005 (COM(2006)0140),

– έχοντας υπόψη τη μίνι-ακρόαση με θέμα "Energy Star: Εφαρμογή της Σήμανσης για
Εξοπλισμό Γραφείου" που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2007 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
σχετικά με την επισήμανση ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (TEN/269 -
CESE 34/2007 τελικό),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0329/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
(A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

  
1 ΕΕ C 150 Ε της 2.5.2006, σελ. 73.
2  ΕΕ L 332, 15.12.2001, σελ. 1.
3 ΕΕ L 381, 28.12.2006, σελ. 26. 
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2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
του εξοπλισμού γραφείου συμβάλλει στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
Κοινότητας και της ασφάλειας του 
ενεργειακού της εφοδιασμού, καθώς και 
στην προστασία του περιβάλλοντος.

(3) Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
του εξοπλισμού γραφείου συμβάλλει στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
Κοινότητας και της ασφάλειας του 
ενεργειακού της εφοδιασμού, καθώς και 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
των καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι πέρα από το συνολικό όφελος για την ενέργεια και το περιβάλλον, 
ο καταναλωτής έχει ισχυρό κίνητρο να επιλέξει ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό γραφείου και
λόγω του σημαντικού οικονομικού οφέλους που απορρέει από τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης για την οποία πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 13

(13)  Η επισήμανση "Energy Star", 
χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Προκειμένου
να επηρεάσει τις απαιτήσεις του
προγράμματος επισήμανσης ‘‘Energy
Star’’, η Κοινότητα πρέπει να συμμετάσχει 
στο εν λόγω πρόγραμμα επισήμανσης και 
στην εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών 
προδιαγραφών. Κατά τη θέσπιση των 
τεχνικών κριτηρίων από κοινού με τον 
Οργανισμό για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, η Επιτροπή 
πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη 
φιλόδοξων επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης .

(13)  Η επισήμανση "Energy Star", 
χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Προκειμένου
να επηρεάσει τις απαιτήσεις του
προγράμματος επισήμανσης ‘‘Energy
Star’’, η Κοινότητα πρέπει να συμμετάσχει 
στο εν λόγω πρόγραμμα επισήμανσης και 
στην εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών 
προδιαγραφών. Κατά τη θέσπιση των 
τεχνικών κριτηρίων από κοινού με τον 
Οργανισμό για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, η Επιτροπή 
πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη 
φιλόδοξων επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη την 
πολιτική ενεργειακής απόδοσης της 
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Κοινότητας και τους στόχους ενεργειακής 
απόδοσης.

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή απόδοση είναι μια από τις βασικές ενεργειακές πολιτικές της Κοινότητας, έχει δε 
εκφραστεί σε πολυάριθμα έγγραφα της ΕΚ. Ο κανονισμός Energy Star πρέπει να εναρμονιστεί
με τις προαναφερθείσες πολιτικές και τους στόχους ενεργειακής απόδοσης που έχει θέσει η ΕΕ.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Είναι αναγκαίο να ανατεθεί σε έναν 
κατάλληλο φορέα, ήτοι στο Γραφείο της 
Ευρωπαϊκής 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 απαρτίζεται από
εθνικούς αντιπροσώπους και από 
αντιπροσώπους των ενδιαφερόμενων 
μερών.

(17) Είναι αναγκαίο να ανατεθεί σε έναν 
κατάλληλο φορέα, ήτοι στο Γραφείο της 
Ευρωπαϊκής 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 απαρτίζεται από
εθνικούς αντιπροσώπους και από 
αντιπροσώπους των ενδιαφερόμενων 
μερών. Το ΕCESB πρέπει να δεσμευτεί 
ενεργητικά στη σημαντική αποστολή της 
ενεργού συμμετοχής του στην 
αναθεώρηση των τεχνικών 
προδιαγραφών.

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και οι δυνατότητες του ECESB πρέπει να ενισχυθούν, επειδή το ECESB έχει να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναθεώρηση των τεχνικών κριτηρίων, κάτι που είναι 
κεντρική λειτουργία του Κανονισμού και της Συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΚ.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

(20α) Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί ότι
ενθαρρύνονται τόσο η προσφορά όσο και
η ζήτηση για προϊόντα που ικανοποιούν
τις απαιτήσεις του προγράμματος Energy
Star και κατά συνέπεια υπάρχει διπλή 
ανάγκη για επαρκή μέτρα αύξησης της 
επίγνωσης και για εκστρατείες 
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πληροφόρησης. Πρώτον, προκειμένου να
ενθαρρυνθούν οι κατασκευαστές, οι
έμποροι λιανικής, οι εισαγωγείς και οι
εξαγωγείς να βελτιώσουν περαιτέρω την 
ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού 
γραφείου και να την χρησιμοποιούν προς 
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. 
Δεύτερον, προκειμένου να ενθαρρύνονται 
οι καταναλωτές να επιλέγουν ενεργειακά 
αποδοτικό εξοπλισμό γραφείου χάρη στην 
επίδειξη των οικονομικών 
πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα 
προϊόντα αυτά πέρα από την 
εξοικονόμηση ενέργειας και το 
περιβαλλοντικό όφελος.

Αιτιολόγηση

Η προώθηση των προϊόντων Energy Star είναι απαραίτητη. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
έχουν την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης που έχουν θέσει και κατά 
συνέπεια πρέπει να ληφθούν αρκετά μέτρα για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων. Τα
χρήματα που θα κερδηθούν από την εξοικονόμηση ενέργειας θα υπερκαλύψουν κατά πολύ όσα
δαπανώνται για την ενημέρωση των καταναλωτών. Στο κάτω-κάτω, η αύξηση της  
συνειδητοποίησης δεν είναι υποχρεωτικό να στοιχίζει πολλά στον ευρωπαίο φορολογούμενο και 
μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

(20β) Είναι επιθυμητό ο δημόσιος τομέας
να δώσει το παράδειγμα στην επίτευξη 
των στόχων ενεργειακής απόδοσης της 
Κοινότητας. Κατά συνέπεια, τα κοινοτικά
θεσμικά όργανα και οι εθνικές δημόσιες 
αρχές πρέπει, όταν προμηθεύονται 
εξοπλισμό γραφείου με διαδικασία 
δημόσιων προμηθειών, να προμηθεύονται 
εξοπλισμό που τουλάχιστον ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του προγράμματος Energy
Star.

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν το καλύτερο πλαίσιο για την προώθηση προηγμένων
προϊόντων, ιδίως ενεργοβόρων προϊόντων, κάτι που όχι μόνο δίνει το παράδειγμα στους
καταναλωτές αλλά και δίνει μια αποφασιστική ώθηση στη ζήτηση της αγοράς για ενεργειακώς 
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αποδοτικά προϊόντα.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 5

5. Με την επιφύλαξη των κοινοτικών 
κανόνων όσον αφορά την αξιολόγηση και 
τη σήμανση της συμμόρφωσης ή/και των 
διεθνών συμφωνιών που συνάπτει η 
Κοινότητα με τρίτες χώρες σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινοτική αγορά, τα 
προϊόντα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό και διακινούνται στην 
κοινοτική αγορά μπορούν να
υποβάλλονται σε δοκιμές από την 
Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη,
προκειμένου να εξακριβωθεί η 
συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

5. Με την επιφύλαξη των κοινοτικών 
κανόνων όσον αφορά την αξιολόγηση και 
τη σήμανση της συμμόρφωσης ή/και των 
διεθνών συμφωνιών που συνάπτει η 
Κοινότητα με τρίτες χώρες σχετικά με την 
πρόσβαση στην κοινοτική αγορά, τα 
προϊόντα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό και διακινούνται στην 
κοινοτική αγορά υποβάλλονται τακτικά σε 
δοκιμές από την Επιτροπή ή από τα κράτη 
μέλη, προκειμένου να εξακριβωθεί η 
συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία της σήμανσης Energy Star.
Πρέπει να δίνεται εγγύηση για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της μέσω τακτικών ελέγχων. 
Οι έλεγχοι αυτοί είναι συμβατοί με τον εθελοντικό χαρακτήρα του συστήματος σήμανσης. Οι
κατασκευαστές προϊόντων που εθελοντικά έκαναν αίτηση για το σχετικό σήμα πρέπει να
χρησιμοποιούν το σήμα αυτό μόνο εάν συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του 
συστήματος σήμανσης. Η αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη 14, όπως αρχικά προτάθηκε από την
Επιτροπή, αναφέρει σαφώς την ανάγκη για κατάλληλη επιβολή ("απαιτείται ένα αποτελεσματικό 
σύστημα επιβολής…").

Τροπολογία 7
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή αποφασίζει να κάνει δεκτή 
μια αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, 
αφού εξακριβώσει ότι ο υποψήφιος 
αποδέχεται τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τη χρήση του κοινού λογοτύπου που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β της 
συμφωνίας. Η Επιτροπή δημοσιεύει στο 
Διαδίκτυο τον επικαιροποιημένο κατάλογο 
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

2. Η Επιτροπή αποφασίζει να κάνει δεκτή 
μια αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, 
αφού εξακριβώσει ότι ο υποψήφιος 
αποδέχεται τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τη χρήση του κοινού λογοτύπου που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β της 
συμφωνίας. Η Επιτροπή δημοσιεύει στο 
Διαδίκτυο τον επικαιροποιημένο κατάλογο 
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και 
τον κοινοποιεί τακτικά στα κράτη μέλη.



PE 386.528v02-00 10/20 PR\659911EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση των κρατών μελών για τον κατάλογο των συμμετεχόντων είναι μια εύκολη
ενέργεια με πολύ χαμηλό κόστος (π.χ. αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με
συνημμένο τον κατάλογο των συμμετεχόντων) αλλά πρόκειται για ενέργεια που μπορεί να έχει 
μεγάλο αντίκτυπο στο να παραμένουν ενήμερα και με πλήρη επίγνωση τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 8
Άρθρο 6

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αγορά 
αποδοτικών από ενεργειακή 
άποψη προϊόντων εξοπλισμού γραφείου, η 
Επιτροπή και άλλα κοινοτικά όργανα, 
καθώς και οι δημόσιες αρχές σε εθνικό 
επίπεδο πρέπει, με την επιφύλαξη του 
κοινοτικού και εθνικού δικαίου και των 
οικονομικών κριτηρίων, να ενθαρρύνουν 
τη χρήση προδιαγραφών ενεργειακής 
απόδοσης που θα είναι τουλάχιστον εξίσου 
αυστηρές με τις κοινές προδιαγραφές του 
Εnergy Star, όταν καθορίζουν τις 
απαιτήσεις τους για την
προμήθεια προϊόντων εξοπλισμού
γραφείου.

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αγορά 
αποδοτικών από ενεργειακή 
άποψη προϊόντων εξοπλισμού γραφείου, η 
Επιτροπή και άλλα κοινοτικά όργανα, 
καθώς και οι δημόσιες αρχές σε εθνικό 
επίπεδο πρέπει, με την επιφύλαξη του 
κοινοτικού και εθνικού δικαίου και των 
οικονομικών κριτηρίων, να ορίζουν 
προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης που 
θα είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με 
τις κοινές προδιαγραφές του Εnergy Star, 
όταν καθορίζουν τις απαιτήσεις τους για
την προμήθεια προϊόντων εξοπλισμού
γραφείου.

Αιτιολόγηση

Ο δημόσιος τομέας πρέπει να δώσει το παράδειγμα στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής
απόδοσης της ΕΕ. Οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν το καλύτερο πλαίσιο για την προώθηση
προηγμένων προϊόντων, ιδίως ενεργοβόρων προϊόντων, κάτι που όχι μόνο δίνει το παράδειγμα
στους καταναλωτές αλλά και δίνει μια αποφασιστική ώθηση στη ζήτηση της αγοράς για 
ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα.

Τροπολογία 9
Άρθρο 6, παράγραφος 1 α (νέα)

Η Επιτροπή ενθαρρύνει, σε συνεργασία
με τα κράτη μέλη και τα μέλη του
ECESB, τη χρήση του Κοινού Λογότυπου
με κατάλληλα μέτρα αύξησης της 
επίγνωσης και με εκστρατείες 
ενημέρωσης για κατασκευαστές, 
εμπόρους λιανικής, εισαγωγείς, εξαγωγείς 
και το ευρύτερο κοινό.



PR\659911EL.doc 11/20 PE 386.528v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι το σύστημα σήμανσης είναι εθελοντικό δεν καθιστά την προώθησή του
αποκλειστική ευθύνη των κατασκευαστών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη για
την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης που έχουν θέσει και κατά συνέπεια πρέπει να 
ληφθούν αρκετά μέτρα. Τα χρήματα που θα κερδηθούν από την εξοικονόμηση ενέργειας θα
υπερκαλύψουν κατά πολύ όσα δαπανώνται για την ενημέρωση των καταναλωτών. Η αύξηση
της  συνειδητοποίησης δεν είναι υποχρεωτικό να στοιχίζει πολλά στον ευρωπαίο 
φορολογούμενο και μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλα μέτρα προώθησης της ενεργειακής 
απόδοσης. Πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο η ζήτηση αλλά και η προσφορά τέτοιων προϊόντων.

Τροπολογία 10
Άρθρο 8, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή υποβάλλει
στο ECESB έκθεση που περιέχει τεχνικά
δεδομένα για τη διείσδυση στην αγορά 
προϊόντων που φέρουν το Κοινό 
Λογότυπο και σχετικά με τη διαθέσιμη 
τεχνολογία. Η έκθεση περιλαμβάνει
επίσης δεδομένα σχετικά με τα οφέλη που 
αντλούνται από το πρόγραμμα Energy
Star, ιδίως τις εξοικονομήσεις ενέργειας 
και τα περιβαλλοντικά οφέλη από 
πλευράς μείωσης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα.

Αιτιολόγηση

Η πρόθεση της Επιτροπής να προκηρύξει διαγωνισμό για έρευνα αγοράς σχετικά με εξοπλισμό
γραφείων έτσι ώστε να υποστηρίζει μελλοντικές αναβαθμίσει των κριτηρίων ενεργειακής
απόδοσης, όπως δηλώνεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, πρέπει επίσης να 
προβλέπεται στον Κανονισμό. Ο κεντρικός ρόλος της ΕΕ βάσει της Συμφωνίας Energy Star
βρίσκεται στη συμμετοχή της στην αναθεώρηση των τεχνικών κριτηρίων. Κατά συνέπεια, 
οποιαδήποτε ενέργεια συμβάλλει στην υποστήριξη του ρόλου αυτού πρέπει να ενισχυθεί.

Τροπολογία 11
Άρθρο 8, παράγραφος 3 α (νέα)

3α.  Το ECESB συνεδριάζει τακτικά καθ' 
όλη τη διάρκεια του έτους.

Αιτιολόγηση

Η εργασία και ο ρόλος του ECESB πρέπει να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν, δεδομένου ότι
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το ECESB συμμετέχει στην αναθεώρηση των τεχνικών κριτηρίων, που είναι κεντρική 
λειτουργία του Κανονισμού και της Συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ.

Τροπολογία 12
Άρθρο 9

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 κανονισμό. 
Σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του 
ενός εθνικών αντιπροσώπων, το κράτος 
μέλος καθορίζει τις αντίστοιχες εξουσίες 
καθενός και τους επιβαλλόμενους σε 
αυτούς όρους συντονισμού.

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 κανονισμό. 
Σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του 
ενός εθνικών αντιπροσώπων, το κράτος 
μέλος καθορίζει ποιος από αυτούς έχει 
την κύρια ευθύνη και ορίζει τις 
αντίστοιχες εξουσίες καθενός και τους 
επιβαλλόμενους σε αυτούς όρους 
συντονισμού.

Αιτιολόγηση

Η εργασία και ο ρόλος του ECESB πρέπει να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν, δεδομένου ότι
το ECESB συμμετέχει στην αναθεώρηση των τεχνικών κριτηρίων, που είναι κεντρική 
λειτουργία του Κανονισμού και της Συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει
ένα πρόσωπο ως τον βασικό υπεύθυνο για τον Κανονισμό· τούτο δεν αποκλείει τη δυνατότητα
του κράτους μέλους να ορίσει περισσότερα άτομα που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του 
Κανονισμού, αλλά το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για να εξασφαλίζει τον εσωτερικό/εθνικό 
συντονισμό.

Τροπολογία 13
Άρθρο 10, παράγραφος 1, σημείο (β α) (νέο)

(βα) οι προτάσεις για εκπαιδευτικά και
προωθητικά μέτρα και άλλες 
απαραίτητες δράσεις·

Αιτιολόγηση

Η προώθηση των προϊόντων Energy Star είναι απαραίτητη. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη
έχουν την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης που έχουν θέσει και κατά 
συνέπεια πρέπει να ληφθούν αρκετά μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Τα χρήματα που θα
κερδηθούν από την εξοικονόμηση ενέργειας θα υπερκαλύψουν κατά πολύ όσα δαπανώνται για
την ενημέρωση των καταναλωτών. Στο κάτω-κάτω, η αύξηση της  συνειδητοποίησης δεν είναι
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υποχρεωτικό να στοιχίζει πολλά στον ευρωπαίο φορολογούμενο και μπορεί να ενσωματωθεί σε 
άλλα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 14
Άρθρο 11, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. 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 για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο ρόλος του ECESB πρέπει να αναβαθμιστεί και όχι να υποβαθμιστεί. 
Επομένως, όταν οι αντιπρόσωποι παρουσιάζουν τη γνώμη τους για την αναθεώρηση των 
τεχνικών κριτηρίων, πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση των πλέον πρόσφατων 
αποτελεσμάτων των μελετών. Η αναθεώρηση των τεχνικών κριτηρίων έχει ζωτική σημασία για
τη λειτουργία του Προγράμματος και είναι ο μοναδικός τρόπος για να προστεθεί ευρωπαϊκή 
ενωσιακή αξία σε ένα αμερικανικό πρόγραμμα.

Τροπολογία 15
Άρθρο 11, παράγραφος 4

4. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τον στόχο, να καθορισθούν 
κοινές προδιαγραφές σε ένα 
φιλόδοξο επίπεδο, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο Ι παράγραφος 4 της 
συμφωνίας με σκοπό τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, λαμβάνοντας 
πλήρως υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία 
και το σχετικό κόστος. 

4. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τον στόχο, να καθορισθούν 
κοινές προδιαγραφές σε ένα 
φιλόδοξο επίπεδο, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο Ι παράγραφος 4 της 
συμφωνίας με σκοπό τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, όπως 
αναλύεται στην έκθεση που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παρ. 2α του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το 
σχετικό κόστος. 

Αιτιολόγηση

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο ρόλος του ECESB πρέπει να αναβαθμιστεί και όχι να υποβαθμιστεί. 
Επομένως, όταν οι αντιπρόσωποι παρουσιάζουν τη γνώμη τους για την αναθεώρηση των 



PE 386.528v02-00 14/20 PR\659911EL.doc

EL

τεχνικών κριτηρίων, πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση των πλέον πρόσφατων 
αποτελεσμάτων των μελετών. Η αναθεώρηση των τεχνικών κριτηρίων έχει ζωτική σημασία για
τη λειτουργία του Προγράμματος και είναι ο μοναδικός τρόπος για να προστεθεί ευρωπαϊκή 
ενωσιακή αξία σε ένα αμερικανικό πρόγραμμα.

Τροπολογία 16
Άρθρο 12 α (νέο)

Άρθρο 12a
Εφαρμογή

Έως τις ...*, τα κράτη μέλη ενημερώνουν
την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνουν για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.
__________________ 

* Έξι μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
Κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει τις πληροφορίες που της επιτρέπουν να ασκεί καλύτερο συντονισμό 
και να βοηθά την εφαρμογή. Τα κράτη μέλη πρέπει ιδίως να φροντίσουν να ορίσουν ένας 
πλήρως λειτουργικό αντιπρόσωπο. Δεδομένου ότι πρόκειται για ανανέωση υφιστάμενου 
Προγράμματος δεν υπάρχει λόγος να τεθεί προθεσμία μεγαλύτερη των 6 μηνών.

Τροπολογία 17
Άρθρο 12 β (νέο)

Άρθρο 12β

Αξιολόγηση

Η Επιτροπή, ένα έτος πριν από την
εκπνοή της Συμφωνίας, καταρτίζει και
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο έκθεση
παρακολούθησης της ενεργειακής
απόδοσης της αγοράς εξοπλισμού
γραφείων στην Κοινότητα, όπου θα 
πραγματοποιεί αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του προγράμματος 
Energy Star. Η έκθεση θα περιλαμβάνει 
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τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά 
δεδομένα.

Αιτιολόγηση

Είναι ατυχές το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει στατιστικά ή άλλα ποσοτικά στοιχεία που
να απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (π.χ. εξοικονομήσεις ενέργειας, αριθμός 
πωληθέντων προϊόντων, κτλ.) και τη σύγκρισή τους με αντίστοιχα δεδομένα από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες ή άλλες χώρες του κόσμου. Η έγκαιρη υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης θα δώσει
στους νομοθέτες και στους παράγοντες χάραξης πολιτικής τη δυνατότητα να λάβουν σωστές 
αποφάσεις όσον αφορά τη μελλοντική εφαρμογή.



PE 386.528v02-00 16/20 PR\659911EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Σκοπός του προτεινόμενου κανονισμού είναι η εφαρμογή της νέας Συμφωνίας που
υπογράφτηκε  στις 20 Δεκεμβρίου 2006 μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της 
ενεργειακής απόδοσης για τον γραφειακό εξοπλισμό1, που αποτελεί αναδιατύπωση του 
Κανονισμού 2422/2001/ΕΚ. Η αρχική Συμφωνία ΕΚ-ΗΠΑ Energy Star υπογράφτηκε το 
20002 και εξέπνευσε τον Ιούνιο του 2006. Η ΕΕ αποφάσισε να ανανεώσει τη Συμφωνία έτσι
ώστε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Energy Star για μια δεύτερη πενταετή 
περίοδο.

2. Για ποιο λόγο η ΕΕ έχει ανάγκη να προωθήσει την ενεργειακή απόδοση του 
εξοπλισμού γραφείου;

• Η ενεργειακή απόδοση αντιπροσωπεύει μεγάλο μερίδιο των εξοικονομήσεων ενέργειας και 
ορθά θεωρείται ένας από τους κύριους πυλώνες για μια αειφόρο ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη. Σε μια εποχή αυξανόμενης ζήτησης της ενέργειας και αύξησης των τιμών της
ενέργειας, μια ισχυρή πολιτική ενεργειακής απόδοσης θα συμβάλει: 1) στην μείωση των
εισαγωγών ενέργειας και έτσι στην αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, 2) 
στη μείωση των δαπανών για ενέργεια, και έτσι στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, 3) στη μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου και έτσι σε αυξημένα περιβαλλοντικά οφέλη.

• Ο εξοπλισμός γραφείου καταλαμβάνει συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο της ενεργειακής
κατανάλωσης στην Κοινότητα.

• Δεν αρκούν οι εθνικές προσπάθειες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

• Πρέπει να καταβληθούν κοινές συνολικές προσπάθειες για την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης ώστε να συμπληρωθεί η πολιτική ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ.

3. Η νέα Συμφωνία ΕΚ-ΗΠΑ για το Energy Star
Η νέα Συμφωνία ορίζει ότι τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης (τεχνικές προδιαγραφές), 
δηλαδή τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν προκειμένου να είναι επιλέξιμο για 
τη σήμανση Energy Star, πρέπει να είναι απαιτητικά και να αναθεωρούνται τακτικά. Έχουν
γίνει σημαντικές βελτιώσεις ως προς την προηγούμενη Συμφωνία. Πρώτον, η σήμανση
μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο το κορυφαίο 25% των μοντέλων για τα οποία υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα τη στιγμή κατά την οποία ορίζονται τα κριτήρια. Δεύτερον, καλύπτεται η
κατανάλωση τόσο στην κατάσταση ετοιμότητας όσο και στην κατάσταση λειτουργίας. Για
παράδειγμα, οι νέες προδιαγραφές για τον εξοπλισμό απεικόνισης (φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα, εκτυπωτές, σαρωτές, μηχανήματα φαξ) εκτιμάται ότι θα εξοικονομήσουν 17 
TWh στην ΕΕ των 25 κατά τα τρία προσεχή έτη.

  
1 ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σελ. 26.
2 ΕΕ L 172 της 26.6.2001, σελ. 3.
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Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί από κοινού από τις ΗΠΑ και την ΕΚ μέσω
των αντίστοιχων διαχειριστικών φορέων τους (δηλαδή της Υπηρεσίας Προστασίας
Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (USEPA) και της Επιτροπής) και σε συνεργασία με τους 
εμπλεκόμενους παράγοντες, εφαρμόζονται αυτόματα σε όλες τις διμερείς συμφωνίες των 
ΗΠΑ με τρίτες χώρες. Τα απαιτητικά κριτήρια λειτουργούν ως κίνητρο προκειμένου οι
κατασκευαστές να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων τους έτσι ώστε να 
είναι επιλέξιμη για τη σήμανση. Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για τη σήμανση 
καταχωρούνται σε βάση δεδομένων.

4. Γιατί να προωθείται ένα αμερικανικό σύστημα;
Εκ πρώτης όψεως, ίσως φανεί παράδοξο να βασίζεται η ΕΕ σε ένα πρόγραμμα που αρχικά 
σχεδιάστηκε και τέθηκε υπό την εποπτεία αμερικανικού φορέα (δηλαδή της USEPA). 
Ωστόσο, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι το σύστημα Energy Star μπορεί να προσφέρει
υπαρκτά πλεονεκτήματα στην ΕΕ όσον αφορά την επιδίωξη του στόχου της αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης.

Η Συμφωνία Energy Star προσφέρει στην ΕΕ την ευκαιρία να διαδραματίσει αποφασιστικό
ρόλο σε ένα διεθνώς γνωστό πρόγραμμα ορισμού μέτρων σύγκρισης  για την ενεργειακή
απόδοση. Ο εθελοντικός χαρακτήρας του συστήματος εξυπηρετεί την ανάγκη της ευελιξίας, 
δεδομένου ότι οι κατασκευαστές προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις χωρίς να είναι
υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με μια ακόμη νέα σήμανση που δημιουργείται από το
μηδέν. Στον τομέα της ενεργειακής σήμανσης υπάρχει ήδη σημαντικός αριθμός κοινοτικών 
νομοθετικών διατάξεων, π.χ. η ενεργειακή σήμανση με κλίμακα "A έως G" για τις οικιακές 
συσκευές, το σύστημα του οικολογικού σχεδιασμού και το σύστημα απονομής οικολογικού 
σήματος. Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού αποκλειστικά στον τομέα του εξοπλισμού
γραφείου αποτελεί έναν αποδεκτό τρόπο να δοθεί κατεύθυνση στην αγορά προς ενεργειακώς 
αποδοτικά προϊόντα με συμπλήρωση της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας αντί για τον 
πολλαπλασιασμό των υφιστάμενων σημάτων και την αύξηση του διοικητικού κόστους.

Η προσέγγιση αυτή έχει επίσης θετική επίδραση στο εμπόριο. Η σήμανση Energy Star
χρησιμοποιείται παγκοσμίως και είναι ευρέως αποδεκτή από τους κατασκευαστές. 
Εφαρμόζεται ήδη από  βασικούς παράγοντες της διεθνούς αγοράς (ΗΠΑ, ΕΕ, Ιαπωνία και
άλλους) και μπορεί φυσιολογικά να χρησιμεύσει ως βάση για τη διεθνή εναρμόνιση των 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης, οδηγώντας σε μείωση των δαπανών εφαρμογής και σε 
αυξημένη συνειδητοποίηση της ενεργειακής απόδοσης από τους καταναλωτές. Ακόμη και αν
το λογότυπο Energy Star είναι αναγνωρίσιμο σε πολλά αμερικανικά προϊόντα που
χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι η βιομηχανία της ΕΕ 
δεν έχει να φοβάται από τον διεθνή ανταγωνισμό εφόσον εξακολουθεί να ικανοποιεί υψηλά 
τεχνικά πρότυπα.

5. Προώθηση των προϊόντων Energy Star
Με βάση την κατανόηση ότι η ΕΕ μπορεί να επωφεληθεί από το σύστημα Energy Star, είναι
καθήκον  του εισηγητή να προτείνει τροπολογίες οι οποίες θα προωθήσουν κατά τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο προϊόντα εξοπλισμού γραφείου Energy Star. Η προώθηση αυτή
θα κατευθύνεται τόσο προς τον καταναλωτή όσο και προς τον ευρωπαίο κατασκευαστή. 
Πρωταρχικό μέσο για να απευθυνθούμε και στις δύο ομάδες στόχους είναι η αύξηση της 
συνειδητοποίησης και οι δημόσιες προμήθειες.
α. Μέτρα ενημέρωσης και αύξησης της επίγνωσης
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Η προώθηση στους καταναλωτές απαιτεί τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης και αύξησης της 
επίγνωσης που έχουν στόχο τόσο τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα. Τέτοια μέτρα
πρέπει να αποβλέπουν στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της σήμανσης Energy Star. Οι
καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται για τις ενδεχόμενες εξοικονομήσεις ενέργειας και τα 
περιβαλλοντικά οφέλη που αποκομίζουν από την αγορά ενός προϊόντος εξοπλισμού γραφείου 
Energy Star.

Ο εθελοντικός χαρακτήρας του προγράμματος Energy Star για τους κατασκευαστές δεν
πρέπει να αποκλείει την υποχρέωση για προώθηση του προγράμματος. Η μεγαλύτερη ζήτηση
από τους καταναλωτές για παρόμοια προϊόντα θα αυξήσει την προσφορά από τους 
κατασκευαστές. Αν και η εθελοντική καταχώριση στη βάση δεδομένων Energy Star επιτρέπει
στους κατασκευαστές να προβάλλονται για τις (δημόσιες) προμήθειες, ο εισηγητής πιστεύει 
ότι τούτο μόνο του δεν αποτελεί επαρκές κίνητρο. Απαιτούνται συμπληρωματικά μέτρα για
να προωθηθεί το πρόγραμμα στους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους 
και πάνω απ' όλα το ευρύτερο κοινό. Στο κάτω-κάτω, η αύξηση της επίγνωσης δεν είναι
υποχρεωτικό να στοιχίζει πολλά στον ευρωπαίο φορολογούμενο και μπορεί να ενσωματωθεί 
σε άλλα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης. Τα χρήματα που κερδίζονται από τις 
εξοικονομήσεις ενέργειας θα αντισταθμίσουν και με το παραπάνω όσα δαπανώνται για την 
ενημέρωση των καταναλωτών.

β. Δημόσιες προμήθειες
Η ελεύθερη λειτουργία της αγοράς μόνη της δεν θα επαρκέσει για την ταχεία επίτευξη των
στόχων ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί. Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πρέπει να δώσει ισχυρό μήνυμα υπέρ της δέσμευσης του δημόσιου τομέα σε ενεργειακώς
αποδοτικά προϊόντα εξοπλισμού γραφείου και έτσι ο εισηγητής τάσσεται κατηγορηματικά 
υπέρ μιας διάταξης για υποχρεωτικές δημόσιες προμήθειες, επειδή

• Όπως αποδεικνύεται από την αμερικανική εμπειρία (όπου οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες
υποχρεούνται να αγοράζουν πιστοποιημένα προϊόντα Energy Star) και όπως
αναγνωρίζεται ευρέως, μεταξύ άλλων, από την ίδια την Επιτροπή1, εάν υποχρεωθούν οι 
δημόσιες αρχές να προμηθεύονται εξοπλισμό ο οποίος έχει τουλάχιστον την ενεργειακή 
απόδοση που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Energy Star, τούτο θα έδινε 
περαιτέρω ώθηση στην αγορά στην κατεύθυνση του αποδοτικότερου εξοπλισμού. 
Πράγματι, αυτό θα συμβεί επειδή οι δημόσιες προμήθειες αντιπροσωπεύουν μεγάλο 
μερίδιο της αγοράς, το οποίο οι κατασκευαστές ενδιαφέρονται να καλύψουν.

• Καθώς οι δημόσιες προμήθειες αυξάνουν τη ζήτηση για προϊόντα με αυστηρές τεχνικές
προδιαγραφές, μπορούμε να περιμένουμε ότι οι προδιαγραφές γρήγορα θα γίνουν 
περισσότερο απαιτητικές, οδηγώντας έτσι σε γρήγορα αποτελέσματα από πλευράς 
εξοικονόμησης ενέργειας.

• Η αύξηση της ζήτησης μπορεί να μειώσει πραγματικό κόστος του ενεργειακά αποδοτικού 
εξοπλισμού γραφείων στην αγορά.

• Ο δημόσιος τομέας πρέπει να δώσει το παράδειγμα στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης της ΕΕ.

6. Ο ρόλος του κοινοτικού γραφείου Energy Star (ECESB)
  

1 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση
του προγράμματος Energy Star στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατά τη χρονική περίοδο 2001-2005 (COM(2006) 
140 τελικό, 27.3.2006), σελ. 5 και 8.
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Η ΕΕ είναι ο μόνος εταίρος των ΗΠΑ που συμμετέχει στην αναθεώρηση των τεχνικών
κριτηρίων, κάτι που αποτελεί κεντρική λειτουργία στο πλαίσιο του προγράμματος Energy
Star και καθοριστικό παράγοντα στον καθορισμό των ενεργειακών κερδών. Επομένως η ΕΕ
χρειάζεται το ECESB να είναι ισχυρό γνωμοδοτικό όργανο που να επικουρεί την Επιτροπή
στη διατύπωση και αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών, δεδομένου ότι η διαδικασία 
αυτή βρίσκεται στην καρδιά των εξοικονομήσεων ενέργειας από τον εξοπλισμό γραφείου.

Ο εισηγητής συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων
πρέπει να διοχετεύονται κατά προτεραιότητα σε παραγωγικές δαπάνες, αποφεύγοντας τα 
αδικαιολόγητα επαχθή γραφειοκρατικά μέτρα. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε, αλλά 
μάλλον να αναβαθμίσουμε το ECESB, δεδομένου ότι έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

7. Εξασφάλιση της αξιοπιστίας της σήμανσης – Υποχρεώσεις αναφοράς
Η αξιοπιστία των προϊόντων που φέρουν το λογότυπο του Energy Star είναι το θεμέλιο της 
επιτυχίας του προγράμματος. Δεδομένου ότι οι κατασκευαστές καταχωρούνται στην βάση
δεδομένων του Energy Star μέσω της αυτό-πιστοποίησης, πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο 
μέσο αξιολόγησης και ελέγχου έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η ορθή λειτουργία του όλου 
μηχανισμού. Το ερώτημα είναι κατά πόσον μπορούμε να βασιζόμαστε σε ad hoc μετρήσεις
του εξοπλισμού γραφείου που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη, οργανώσεις 
καταναλωτών, ειδικά περιοδικά, κτλ. ή αν η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει περισσότερο 
άμεση δράση για να διατηρεί διαρκώς ενήμερους και ενημερωμένους τους παρεμβαίνοντες. 
Οι τακτικοί έλεγχοι θα εγγυηθούν την αξιοπιστία της σήμανσης χωρίς να αντιβαίνουν στον 
εθελοντικό χαρακτήρα της. Η σήμανση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν τα προϊόντα 
συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του συστήματος σήμανσης.

Ο προτεινόμενος κανονισμός μειώνει δραστικά, ή ακόμη και εξαλείφει, αυτά που η Επιτροπή 
θεωρεί υπέρμετρες διοικητικές επιβαρύνσεις. Ωστόσο, οποιεσδήποτε βελτιώσεις στην
συγκέντρωση και αξιολόγηση δεδομένων του Energy Star αναμφίβολα θα συμβάλουν στην 
καλύτερη προώθηση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού γραφείου. Απαιτούνται σχετικά
τεχνικά και ποσοτικά δεδομένα ώστε να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το κόστος και το 
όφελος από την ορθή εκτέλεση του προγράμματος. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να είναι
δημόσια διαθέσιμα, προσιτά και να ενημερώνονται τακτικά, έτσι ώστε να τονωθεί η 
αναγνωρισιμότητα του προγράμματος και να κινητοποιούνται οι εμπλεκόμενοι παράγοντες, 
ιδίως η βιομηχανία, οι υπεύθυνοι προμηθειών και οι καταναλωτές.
Πέρα από τα δεδομένα που προορίζονται στο να παραμένουν ενήμεροι οι συμμέτοχοι της 
κοινωνίας των πολιτών, πρέπει επίσης να εξετάσουμε την ανάγκη για ενεργητική ενημέρωση 
των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Η Επιτροπή
φαίνεται να θέλει να καταργήσει όλες τις υφιστάμενες επίσημες υποχρεώσεις αναφοράς, 
λαμβάνοντας υπόψη τους λιγοστούς πόρους της. Ωστόσο, είναι ατυχές το γεγονός ότι η
Κοινότητα δεν διαθέτει ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση του Κανονισμού (π.χ. 
εξοικονομήσεις ενέργειας, αριθμός πωληθέντων προϊόντων, κτλ.), τη στιγμή που παρόμοια
δεδομένα υπάρχουν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες του κόσμου. Η γνωστοποίηση των
δεδομένων αυτών θα επιτρέψει στους νομοθέτες και στους παράγοντες χάραξης πολιτικής να 
λαμβάνουν σωστές αποφάσεις σχετικά με τη μελλοντική εφαρμογή και να συντονίζουν 
καλύτερα τις εθνικές προσπάθειες. Σκοπός των σχετικών τροπολογιών που προτείνονται από
τον εισηγητή είναι να ενθαρρυνθεί η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν σοβαρά τις 
ευθύνες τους για επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης που τα ίδια έχουν θέσει.
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