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Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόµενα µε 
την ενέργεια προϊόντα µέσω επισήµανσης και της παροχής οµοιόµορφων πληροφοριών 

σχετικά µε τα προϊόντα 

(Aναδιατύπωση) 

(υποβληθείσα από την Επιτροπή) 
 
 

{SEC(2008) 2862} 
{SEC(2008) 2863} 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Σκοπός 

Στόχος της αναδιατύπωσης της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 
1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών 
µε την επισήµανση και την παροχή οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα και 
την κατάργηση της οδηγίας 79/530/ΕΟΚ (εφεξής «οδηγία για την επισήµανση της 
ενεργειακής απόδοσης» ή «ΟΕΕΑ») είναι η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της – το οποίο 
προς το παρόν περιορίζεται στις οικιακές συσκευές – σε όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια 
προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των κλάδων των οικιακών προϊόντων, του εµπορίου και της 
βιοµηχανίας, καθώς και ορισµένων προϊόντων που δεν καταναλώνουν ενέργεια, όπως τα 
παράθυρα, τα οποία παρουσιάζουν σηµαντικό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας κατά τη 
χρήση ή µετά την εγκατάστασή τους (εξαιρούνται τα µέσα µεταφοράς). Ταυτόχρονα, η 
αναδιατύπωση εξυπηρετεί τον γενικό στόχο εξασφάλισης της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προϊόντων και βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη 
των στόχων της Κοινότητας για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, της καινοτοµίας, της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέµησης της 
κλιµατικής αλλαγής. Με τον τρόπο αυτό θα συµπληρωθούν τα ισχύοντα µέτρα 
περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως είναι, όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας, η δέσµη 
νοµοθετικών µέτρων για την ενέργεια και το κλίµα, που ενέκρινε η Επιτροπή τον Ιανουάριο 
του 20081. 

Η προκύπτουσα οδηγία-πλαίσιο περί επισήµανσης, η οποία περιλαµβάνει επίσης διατάξεις 
σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες και την παροχή κινήτρων, θα αποτελέσει ουσιαστικό 
δοµικό στοιχείο µιας ενοποιηµένης αειφόρου περιβαλλοντικής πολιτικής για τα προϊόντα, µε 
την οποία θα προωθείται και θα τονώνεται η ζήτηση για καλύτερα προϊόντα και θα 
υποβοηθούνται οι καταναλωτές να επιλέγουν καλύτερα.  

Η αναδιατύπωση της οδηγίας για την επισήµανση της ενεργειακής απόδοσης εξαγγέλθηκε ως 
προτεραιότητα του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση2 και του σχεδίου δράσης για 
τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική (ΒΚΠ/ΒΒΠ)3. 
Το ΒΚΠ/ΒΒΠ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η οδηγία για την επισήµανση της ενεργειακής 
απόδοσης πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αναγράφονται, αφενός η 
κατανάλωση/εξοικονόµηση ενέργειας στο στάδιο της χρήσης και, αφετέρου, άλλες συναφείς 
και σηµαντικές περιβαλλοντικές παράµετροι του προϊόντος. 

Γενικό πλαίσιο 

Το ΒΚΠ/ΒΒΠ έδειξε ότι το περιορισµένο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την επισήµανση 
της ενεργειακής απόδοσης (ΟΕΕΑ) περιορίζει τη δυνατότητά της να περιορίσει περαιτέρω τις 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και να συµβάλει στον στόχο αύξησης της ενεργειακής 

                                                 
1 COM(2008) 30 τελικό. 
2 COM (2006) 545 τελικό της 19.10.2006. 
3 COM (2008)… 
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απόδοσης σε όλη την ΕΕ κατά 20% µέχρι το 2050 και στην επίτευξη των στόχων βιώσιµης 
παραγωγής και κατανάλωσης.  

Η ισχύουσα ΟΕΕΑ αποτελεί πλαίσιο το οποίο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή (την οποία 
επικουρεί κανονιστική επιτροπή) να θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα όσον αφορά την επισήµανση 
συγκεκριµένων οικιακών συσκευών4. Η ΟΕΕΑ απαιτεί από τους εµπόρους να αναρτούν 
συγκριτική ετικέτα στα σηµεία πώλησης µε την οποία να γίνεται εµφανές στους καταναλωτές 
το επίπεδο κατανάλωσης των οικιακών συσκευών.  

 

Με το σύστηµα σήµανσης που καθιερώνει η ΟΕΕΑ παρέχονται στους καταναλωτές χρήσιµες 
και συγκρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε την χρήση της ενέργειας (και άλλων πόρων, όπως 
το νερό) από τις οικιακές συσκευές. Χάρη στις πληροφορίες αυτές οι καταναλωτές είναι σε 
θέση να εξετάζουν τη δυνατότητα επένδυσης σε αποδοτικότερες συσκευές, µε µειωµένο 
κόστος λειτουργίας, οι οποίες επιτρέπουν εξοικονόµηση που υπερβαίνει κατά πολύ τη 
διαφορά της τιµής. Η ΟΕΕΑ βοηθά επίσης τους κατασκευαστές να διαθέτουν τα προϊόντα 
τους στην αγορά και να δρέπουν τα οφέλη από τις επενδύσεις τους για την καθιέρωση 
καλύτερων και πιο καινοτόµων προϊόντων.  

Η µελέτη εκτίµησης επιπτώσεων δείχνει ότι η ΟΕΕΑ µπορεί να αποδώσει µεγαλύτερη 
εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εάν επεκταθεί σε 
όλες τις οµάδες των συνδεόµενων µε την ενέργεια προϊόντων (δηλ. στα προϊόντα εκείνα των 
οποίων η χρήση έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας). Η αποτελεσµατικότητα της 
ΟΕΕΑ είναι δυνατόν να αυξηθεί και µε ορισµένες άλλες αλλαγές, όπως η δυνατότητα 
εφαρµογής του πλαισίου µέσω κανονισµών ή αποφάσεων αντί µέσω οδηγιών και η 
δυνατότητα καθορισµού κατηγοριών απόδοσης που θα πρέπει να τηρούνται, προκειµένου τα 
κράτη µέλη να παρέχουν κίνητρα ή να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. 

Προστέθηκαν διατάξεις για την παρακολούθηση της αγοράς που έχουν ήδη θεσπιστεί στο 
πλαίσιο της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασµού.  

Ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις 

Το κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε την επισήµανση των συνδεόµενων µε την 
ενέργεια προϊόντων ορίζεται στην ΟΕΕΑ, στα εκτελεστικά µέτρα της οποίας καθιερώνονται 
απαιτήσεις για την επισήµανση συγκεκριµένων οικιακών συσκευών. Τα µέτρα (που 

                                                 
4 Ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασµοί τους, πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια και συνδυασµοί τους, 

πλυντήρια πιάτων, φούρνοι, θερµοσίφωνες, φωτιστικές πηγές και συσκευές κλιµατισµού. 
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καλούνται «θυγατρικές οδηγίες») θεσπίζονται µε την κανονιστική διαδικασία επιτροπολογίας 
(έχει ήδη προταθεί η καθιέρωση ενισχυµένου ελέγχου του Κοινοβουλίου). Βάσει της ΟΕΕΑ, 
η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει εκτελεστικές οδηγίες για 8 είδη οικιακών συσκευών (ψυγεία, 
καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνωτήρια, λαµπτήρες, συσκευές 
κλιµατισµού, ηλεκτρικοί φούρνοι). 

Η ΟΕΕΑ αποτελεί συµπληρωµατικό µέσο υφιστάµενων κοινοτικών νοµοθετικών πράξεων, 
όπως είναι η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό (η οποία καθορίζει ελάχιστα 
περιβαλλοντικά πρότυπα), ο κανονισµός Energy Star5 (εθελοντική ενεργειακή επισήµανση 
εξοπλισµού γραφείου) και ο κανονισµός για το οικολογικό σήµα6 (εθελοντική επισήµανση 
περιβαλλοντικής αριστείας, που καλύπτει όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων 
κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής τους).  

Συνέπεια µε άλλες πολιτικές και κανόνες 

Η πρόταση συνάδει απολύτως µε τους στόχους και τους σκοπούς της ανακοίνωσης και του 
σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και για τη βιώσιµη 
βιοµηχανική πολιτική, της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη, 
της στρατηγικής της Λισαβόνας, του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το 
περιβάλλον7, της ολοκληρωµένης πολιτικής για τα προϊόντα8 και της στρατηγικής για τους 
φυσικούς πόρους. Η πρόταση συµβάλλει επίσης σε άλλους τοµείς πολιτικής όπως η 
ενηµέρωση και η ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών. Η πρόταση εντάσσεται επίσης στο 
κυλιόµενο πρόγραµµα της Επιτροπής «Στρατηγική για την απλούστευση του ρυθµιστικού 
περιβάλλοντος»9 και στη διοργανική συµφωνία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

• ∆ιαβουλεύσεις 

Η διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους φορείς όσον αφορά την αναθεώρηση της ΟΕΕΑ 
πραγµατοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2008, σε ηµερίδα εργασίας, ενώ από τις 20 
∆εκεµβρίου 2007 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε δηµόσια διαβούλευση 
στις ιστοσελίδες της Επιτροπής για τις εκτιµήσεις επιπτώσεων και στις σχετικές ιστοσελίδες 
του Europa. 

Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων ελήφθησαν υπόψη στο πλαίσιο της εκτίµησης των 
επιπτώσεων της επέκτασης της ΟΕΕΑ. 

• Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης 

                                                 
5 ΕΕ L 39, της 13.2.2008 
6 ΕΕ L 237 της 21.9.2000. 
7 Έκτο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 

1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 242 
της 10.9.2002, σ. 1.). 

8 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Ολοκληρωµένη 
Πολιτική Προϊόντων - Οικοδοµώντας στην συνεκτίµηση του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής (IPP) 
[COM (2003) 302 τελικό]. 

9 COMM(2005) 535 τελικό της 25.10.2005. 
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Για τη στήριξη της εκτίµησης επιπτώσεων χρησιµοποιήθηκε εξωτερική εµπειρογνωµοσύνη 
των φορέων Europe Economics, Fraunhofer-ISI σε συνεργασία µε την BSR Sustainability και 
FfE. 

• Εκτίµηση επιπτώσεων  

Η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της ΟΕΕΑ αποτελεί µέρος του σχεδίου δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση καθώς και της ανακοίνωσης και του σχεδίου δράσης για τη ΒΚΠ/ΒΒΠ. 
Κατά την αναθεώρηση εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά την 
επισήµανση διευρυµένου φάσµατος προϊόντων. Η εκτίµηση επιπτώσεων έδειξε ότι η ΟΕΕΑ, 
σε συνδυασµό µε την οδηγία περί οικολογικού σχεδιασµού, µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω 
εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εάν επεκταθεί σε όλα 
τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα. Η εν λόγω επέκταση µπορεί να µειώσει περαιτέρω 
τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και να συµβάλει ιδιαίτερα στην επίτευξη των στόχων 
ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Η έκθεση εκτίµησης επιπτώσεων αναλύει συνεπώς κατά πόσον και µε ποιον τρόπο µπορεί να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής της ΟΕΕΑ, για ποια προϊόντα η επισήµανση φαίνεται να 
ενδείκνυται ως µέσο άσκησης πολιτικής και τι αντίκτυπο θα είχε µια τέτοια επέκταση. Ο 
στόχος της έκθεσης είναι εποµένως να καθοριστεί το βέλτιστο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω 
επέκτασης. Θεωρώντας ότι η ΟΕΕΑ είναι οδηγία-πλαίσιο χωρίς άµεση επίπτωση στα 
προϊόντα, οι περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις µπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν µόνο όσον αφορά τα εκτελεστικά µέτρα που έχουν εκδοθεί για 
συγκεκριµένα προϊόντα βάσει της εν λόγω οδηγίας. 

Στην εκτίµηση αντίκτυπου εξετάστηκαν οι ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές:  

1. Μη επέκταση του πεδίου εφαρµογής κα πλήρης εφαρµογή της ισχύουσας ΟΕΕΑ, 

2. Κανένα µέτρο κανονιστικού χαρακτήρα, 

3. Τροποποίηση της ΟΕΕΑ ώστε να περιλαµβάνει κάλυψη όλων των συνδεόµενων µε 
την ενέργεια προϊόντων, και 

4. Κατάργηση της ΟΕΕΑ και εφαρµογή της επισήµανσης για την ενεργειακή απόδοση 
στο πλαίσιο της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασµού συµπεριλαµβανοµένης 
κάλυψης όλων των συνδεόµενων µε την ενέργεια προϊόντων. 

Σύµφωνα µε την εκτίµηση του αντίκτυπου, η πρώτη εναλλακτική επιλογή πολιτικής για την 
πλήρη εφαρµογή του ισχύοντος πλαισίου, βάσει των οικιακών συσκευών που εξετάστηκαν 
κατά προτεραιότητα, µπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόµηση 22 εκατ. ΤΙΠ10 περίπου, µέχρι το 
2020, ποσότητα που αντιστοιχεί σε εξοικονόµηση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 65 εκατ. 
τόνων (Mt) περίπου. Η δεύτερη εναλλακτική επιλογή (προαιρετικές 
συµφωνίες/αυτοδεσµεύσεις) θα είχε το πλεονέκτηµα ότι θα πρόσθετε λίγο διοικητικό φόρτο 
στις επιχειρήσεις και στις εθνικές διοικήσεις, αλλά θα εξαρτιόταν πλήρως από την προθυµία 
της βιοµηχανίας, η οποία απέρριψε αυτήν την εναλλακτική επιλογή και προτίµησε 
κανονιστική προσέγγιση βάσει του άρθρου 95 της Συνθήκης που να εξασφαλίζει ίσους όρους 

                                                 
10 Εκατοµµύρια ΤΙΠ είναι εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου πετρελαίου. Ο τόνος ισοδυνάµου πετρελαίου 

(ΤΙΠ) είναι µονάδα ενέργειας και ισοδυναµεί µε το ποσό ενέργειας που ελευθερώνεται από την καύση 
ενός τόνου αργού πετρελαίου, περίπου 42 GJ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joule
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ανταγωνισµού. Η τρίτη εναλλακτική επιλογή για την πλήρη αξιοποίηση του ισχύοντος 
πλαισίου και επέκταση του πεδίου εφαρµογής σε όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια 
προϊόντα συνεπάγεται σχετικό διοικητικό φόρτο για την αναδιατύπωση, αλλά θα είχε ως 
αποτέλεσµα την εξοικονόµηση περίπου 4 εκατ. ευρώ λόγω κόστους ενσωµάτωσης ανά 
αναβαθµισµένο ή νεοθεσπιζόµενο εκτελεστικό µέτρο (αν χρησιµοποιηθούν 
κανονισµοί/αποφάσεις αντί για οδηγίες) και µπορεί να αποδώσει, µε βάση µόνο τις 
επιπτώσεις των τριών οµάδων προϊόντων προτεραιότητας που εξετάσθηκαν ως 
παραδείγµατα, πρόσθετη εξοικονόµηση περίπου 5 εκατ. ΤΙΠ, που αντιστοιχούν σε συνολική 
εξοικονόµηση 27 εκατ. ΤΙΠ µέχρι το 2020, δηλαδή µείωση κατά 78 εκατ. τόνους CO2 
περίπου. Η τέταρτη εναλλακτική επιλογή, δηλαδή η κατάργηση της ΟΕΕΑ και η εφαρµογή 
της εν λόγω επισήµανσης στο πλαίσιο της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασµού, µπορεί να 
έχει ως αποτέλεσµα ισοδύναµη εξοικονόµηση µε την προηγούµενη εναλλακτική επιλογή, 
αλλά λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα των δύο αυτών οδηγιών, η συγχώνευση τους σε 
ενιαία νοµοθετική πράξη θα οδηγούσε σε επιπλοκές αντί για απλούστευση του νοµοθετικού 
πλαισίου. Περαιτέρω εξοικονόµηση είναι δυνατόν να προέλθει από άλλα προϊόντα που δεν 
εξετάσθηκαν στη παρούσα εκτίµηση επιπτώσεων (µε τη επιφύλαξη ειδικών κατά προϊόν 
εκτιµήσεων επιπτώσεων) και από τη χρήση της επισήµανσης της ενεργειακής απόδοσης ως 
βάσης για εναρµονισµένες δηµόσιες προµήθειες και κίνητρα. 

Η επέκταση του πεδίου εφαρµογής θα δώσει τη δυνατότητα θέσπισης εκτελεστικών µέτρων 
για τις κατηγορίες προϊόντων που δεν καταναλώνουν ενέργεια και παρουσιάζουν τις 
µεγαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της ενεργειακής 
απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα έχουν ως αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση κατά 
τη διάρκεια της χρήσης. Αυτό δεν θα ήταν δυνατόν στο πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας, η 
οποία περιορίζεται στις οικιακές συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια. Θα διενεργηθούν 
λεπτοµερέστερες αναλύσεις για τις εκτιµήσεις επιπτώσεων που πρέπει να καταρτιστούν για 
κάθε εκτελεστικό µέτρο. 

Το αποτέλεσµα της εκτίµησης επιπτώσεων είναι ότι οι προτιµώµενες εναλλακτικές επιλογές 
είναι είτε η πλήρης εφαρµογή του ισχύοντος πλαισίου είτε, κατά µείζονα λόγο, η επέκταση 
από τις οικιακές συσκευές σε όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα, µέσω 
αναδιατύπωσης.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Με την παρούσα πρόταση επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής της ΟΕΕΑ από τις οικιακές 
συσκευές σε όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα και επαφίεται στα εκτελεστικά 
µέτρα, µετά από διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους και εκτίµηση του αντίκτυπου, ο 
καθορισµός του επακριβούς τύπου των προϊόντων που θα επισηµαίνονται µέσω των εν λόγω 
εκτελεστικών µέτρων. Οι υπόλοιπες αλλαγές σχετίζονται µε τη δυνατότητα εφαρµογής του 
πλαισίου µέσω κανονισµών ή αποφάσεων αντί µέσω οδηγιών, µε την νοµική προστασία του 
κοινοτικού σήµατος κατά των πιθανών καταχρήσεων και µε τη δυνατότητα καθορισµού 
κατηγοριών απόδοσης που θα πρέπει να τηρούνται, προκειµένου τα κράτη µέλη να παρέχουν 
κίνητρα ή να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. 

• Νοµική βάση 
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Η νοµική βάση της παρούσας πρότασης αναδιατύπωσης της οδηγίας 92/75/ΕΚ είναι το άρθρο 
95 της συνθήκης ΕΚ, το οποίο θέτει τις αρχές για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς. Η 
ΟΕΕΑ εξασφαλίζει την ολοκλήρωση µιας εύρυθµα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς µε 
συνθήκες ισότιµου ανταγωνισµού χωρίς τεχνικούς φραγµούς στο εµπόριο, την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της και ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις επισήµανσης, οι οποίες καθορίζονται στα εκτελεστικά µέτρα που θεσπίζονται 
βάσει της οδηγίας. 

• Αρχή της επικουρικότητας 

Εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας, εφόσον η πρόταση δεν εµπίπτει στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. 

Οι στόχοι της πρότασης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, για τους 
ακόλουθους λόγους.  

Τα εθνικά συστήµατα υποχρεωτικής επισήµανσης θα δηµιουργούσαν φραγµούς στο 
ενδοκοινοτικό εµπόριο, θα συνεπάγονταν αδικαιολόγητες δαπάνες για την βιοµηχανία και θα 
ήγειραν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων εντός της Κοινότητας. 

Στα κράτη µέλη ανατίθενται κατάλληλες αρµοδιότητες όσον αφορά την εφαρµογή της 
κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων και την 
παρακολούθηση της αγοράς. Σε αυτές περιλαµβάνεται η διαδικασία της κανονιστικής 
επιτροπής στην οποία εκπροσωπούνται τα κράτη µέλη. 

Οι στόχοι της πρότασης είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα µε κοινοτική δράση για τους 
εξής λόγους. 

Η δράση σε κοινοτικό επίπεδο είναι ο µόνος τρόπος να επιτευχθεί ο στόχος της πρότασης και, 
ταυτόχρονα, να εξασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
είναι ισότιµες σε όλα τα κράτη µέλη και, συνεπώς, να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
των εµπορευµάτων εντός της Κοινότητας. 

• Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για τους εξής λόγους. 

Η παρούσα πρόταση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του επιδιωκόµενου 
στόχου και, γι’ αυτό, συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης. 

Ο διοικητικός και οικονοµικός φόρτος που επωµίζονται η Κοινότητα και οι εθνικές αρχές 
ελαχιστοποιείται µε τη συµπερίληψη στην προτεινόµενη οδηγία, απαιτήσεων επισήµανσης 
για όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα.  

Η πιθανή αύξηση του µέσου κόστους παραγωγής, που ενδέχεται να προκύψει για κάποιους 
κατασκευαστές οι οποίοι µπορεί να τη µετακυλίσουν στους χρήστες, αυξάνοντας τις τιµές 
των προϊόντων, είναι µικρότερη από το όφελος που θα προκύψει από τη µείωση των 
βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και από τις οικονοµίες που θα πραγµατοποιήσουν οι 
χρήστες χάρη στην αυξηµένη απόδοση των προϊόντων κατά τη χρήση και του µειωµένου 
λειτουργικού κόστους. 
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• Επιλογή νοµικού µέσου 

Προτεινόµενα µέσα: αναδιατύπωση οδηγίας. 

Η προτεινόµενη πράξη συνάδει µε τη διοργανική συµφωνία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας 
και είναι συνεπής µε την επιλογή της συµπερίληψης των νέων διατάξεων στο πλαίσιο της 
ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

∆εν θα υπάρξουν επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισµό. Οι διοικητικές δαπάνες 
θα καλυφθούν µέσω της συνήθους ετήσιας κατανοµής του προϋπολογισµού. 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Εθνικές διατάξεις 

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων εθνικού 
δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία και τα 
εκτελεστικά της µέτρα. 

• Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

Η προτεινόµενη νοµοθετική πράξη αφορά θέµα του ΕΟΧ και πρέπει συνεπώς να επεκταθεί 
και σε αυτόν. 

• Αναλυτική εξήγηση 

Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, που αφορούν την επέκταση του φάσµατος των 
προϊόντων ώστε να συµπεριληφθούν όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα, είναι 
σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση11 της ΟΕΕΑ. Η Επιτροπή τονίζει τη 
σηµασία του να µην διαταραχτεί η εφαρµογή της ισχύουσας οδηγίας για την επισήµανση της 
ενεργειακής απόδοσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη, περιορίζοντας την πρόταση σε αλλαγές που 
δεν επηρεάζουν τα υπό κατάρτιση εκτελεστικά µέτρα. 

Επέρχονται τροποποιήσεις στις αιτιολογικές σκέψεις και στο διατακτικό της ΟΕΕΑ, ώστε να 
αντικατοπτρίζεται η επέκταση του πεδίου εφαρµογής σε όλα τα συνδεόµενα µε την ενέργεια 
προϊόντα και µε στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της οδηγίας. 

Στο άρθρο 1, το πεδίο εφαρµογής στις οικιακές συσκευές αντικαθίσταται από τα συνδεόµενα 
µε την ενέργεια προϊόντα και παρέχεται κατάλογος εξαιρέσεων από την εφαρµογή της 
οδηγίας. 

                                                 
11 Ισχύουν οι σχετικοί κανόνες για την αναδιατύπωση της κοινοτικής νοµοθεσίας, ιδίως η διοργανική 

συµφωνία για µια πλέον συστηµατοποιηµένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νοµικών 
πράξεων, της 28ης Νοεµβρίου 2001. Επίσηµη Εφηµερίδα C 077 της 28/03/2002, σ. 1 και το άρθρο 80 
Α του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Στο άρθρο 2, εισάγεται ο ορισµός του συνδεόµενου µε την ενέργεια προϊόντος και του 
δελτίου και η διατύπωση αντιστοιχεί στον ορισµό που χρησιµοποιείται στο σχέδιο πρότασης 
για την επέκταση της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασµού. 

Στο άρθρο 3, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των κρατών µελών και εισάγονται νέες διατάξεις 
για τον έλεγχο της συµµόρφωσης. Ενισχύεται η επιβολή και συµπεριλαµβάνονται η 
συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών (όπως καθορίζεται 
στην οδηγία περί οικολογικού σχεδιασµού). Απαιτείται από τα κράτη µέλη να υποβάλουν 
στην Επιτροπή, ανά διετία, έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες επιβολής και το επίπεδο 
της συµµόρφωσης.  

Στο άρθρο 4, γίνεται σαφές ότι οι απαιτήσεις πληροφόρησης ισχύουν και για ενσωµατωµένα 
ή εγκατεστηµένα προϊόντα. 

Στο άρθρο 5, αποσαφηνίζονται οι αρµοδιότητες των προµηθευτών για την ορθή ανάρτηση 
των ετικετών και την παροχή δελτίων που συνοδεύουν τα προϊόντα και προστίθεται νέα 
διάταξη, βάσει της οποίας ο τεχνικός φάκελος διατίθεται ηλεκτρονικά, εφόσον ζητηθεί από 
τις αρχές παρακολούθησης της αγοράς στα κράτη µέλη. 

Στο άρθρο 6, αποσαφηνίζονται οι ευθύνες των εµπόρων για την ορθή ανάρτηση των ετικετών 
και διάθεση των δελτίων και των υπόλοιπων συνοδευτικών εγγράφων. 

Στο άρθρο 7, οι απαιτήσεις επισήµανσης επεκτείνονται για να καλυφθούν οι τηλεπωλήσεις. 

Στο άρθρο 8, εισάγονται διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που 
συµµορφώνονται µε το εφαρµοστέο εκτελεστικό µέτρο. 

Στο άρθρο 9, εισάγονται διατάξεις για τις δηµόσιες προµήθειες βάσει της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ12 και για την παροχή κινήτρων σχετικά µε την υιοθέτηση ενεργειακά 
αποδοτικών προϊόντων. 

Στο άρθρο 10, τροποποιήθηκε η διατύπωση για να αντιστοιχεί στη διαδικασία 
επιτροπολογίας βάσει της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

Στο άρθρο 11, το περιεχόµενο των εκτελεστικών µέτρων επεκτείνεται στον καθορισµό 
κοινών κριτηρίων προκειµένου τα εκτελεστικά µέτρα να περιλαµβάνουν, όπου ενδείκνυται, 
κατηγορίες ελάχιστης επισήµανσης και άλλα σχετικά επίπεδα επιδόσεων για τις δηµόσιες 
προµήθειες και τα κίνητρα, καθώς και στον καθορισµό της διάρκειας ισχύος των κατηγοριών 
επισήµανσης και των στοιχείων του περιεχοµένου των ετικετών για τη διαφήµιση στο 
πλαίσιο τηλεπωλήσεων. 

Στο άρθρο 12, εισάγεται ρήτρα σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβάσεις 
των διατάξεων της οδηγίας από τα κράτη µέλη, κατ’ αντιστοιχία µε παρόµοιες διατάξεις που 
ήδη ισχύουν βάσει της οδηγίας περί οικολογικού σχεδιασµού. 

Στο άρθρο 13 θεσπίζονται οι διατάξεις για την εφαρµογή της αναδιατυπωµένης οδηγίας από 
τα κράτη µέλη και ορίζεται η ηµεροµηνία εφαρµογής της. 

Με το άρθρο 14 καταργείται η οδηγία 92/75/ΕΟΚ. 

                                                 
12 ΕΕ L 134 της 30.4.2004. 
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Στο παράρτηµα Ι µέρος Α αναφέρεται η καταργούµενη οδηγία και η µετέπειτα τροποποίησή 
της, ενώ στο µέρος Β αναφέρονται οι προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο.  

Το παράρτηµα ΙΙ περιέχει πίνακα αντιστοιχίας. 
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 92/75/EΟΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

2008/0222 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών 
µε την  από τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα µέσω  επισήµανσης και της 

παροχής οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα 
 

(Aναδιατύπωση) 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 100 Α ⌦ 95 ⌫, 

την πρόταση της Επιτροπής13, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής14, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών15, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης16, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:  

 
 νέο 

(1) Η οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 1992 για την ένδειξη της 
κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών µε την 
επισήµανση και την παροχή οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα17, 
έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά18. ∆εδοµένου ότι πρέπει να επέλθουν και νέες 
τροποποιήσεις, είναι σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω 
οδηγίας. 

                                                 
13 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
14 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
15 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
16 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
17 ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 2. 
18 Βλ. παράρτηµα Ι, µέρος Α. 



 

EL 12   EL 

(2) Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ περιορίζεται στις οικιακές συσκευές· από 
το σχέδιο δράσης για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιµη 
βιοµηχανική πολιτική19 προκύπτει ότι η επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας 
σε συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα, των οποίων η χρήση έχει αντίκτυπο στην 
κατανάλωση ενέργειας, θα µπορούσε να ενισχύσει τις δυνητικές συνέργειες 
υφιστάµενων νοµοθετικών µέτρων, και ειδικότερα µε την οδηγία 2005/32/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση 
πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά τα 
προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου20, και να οδηγήσει σε περαιτέρω εξοικονόµηση 
ενέργειας και περιβαλλοντικά οφέλη. 

 
 92/75/EΟΚ αιτιολογική σκέψη 

1 (προσαρµοσµένο) 

ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα για τη σταδιακή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς µέχρι τις 
31 ∆εκεµβρίου 1992- 

 
 92/75/EΟΚ αιτιολογική σκέψη 

2 (προσαρµοσµένο) 

ότι ορισµένα κράτη µέλη διαθέτουν ήδη το δικό τους προαιρετικό σύστηµα για την παροχή 
πληροφοριών όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση των οικιακών συσκευών, 
ιδίως µε επισήµανση- ότι ένα κράτος µέλος πρότεινε επίσηµα να καθιερώσει δικό του 
υποχρεωτικό σύστηµα επισήµανσης και ότι άλλα κράτη µέλη εξετάζουν το 
ενδεχόµενο να πράξουν το ίδιο- ότι η ύπαρξη ενός ορισµένου αριθµού υποχρεωτικών 
εθνικών συστηµάτων ενδέχεται να δηµιουργήσει φραγµούς στα ενδοκοινοτικό 
εµπόριο- 

 
 92/75/EΟΚ αιτιολογική σκέψη 

3 (προσαρµοσµένο) 

ότι το άρθρο 130 Π της συνθήκης απαιτεί τη συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των 
φυσικών πόρων- ότι η ορθολογική χρησιµοποίηση της ενέργειας αποτελεί ένα από τα 
κυριότερα µέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού και για τον περιορισµό της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος- 

 
 92/75/EΟΚ αιτιολογική σκέψη 

4 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(3) Η παροχή επακριβών, εύστοχων και συγκρίσιµων πληροφοριών για την ενεργειακή 
κατανάλωση των οικιακών συσκευών  συνδεόµενων µε την ενέργεια προϊόντων  
ενδέχεται να επηρεάσει τις επιλογές του κοινού  των τελικών χρηστών  υπέρ των 
λιγότερο ενεργειοβόρων συσκευών  προϊόντων που είναι λιγότερο ενεργειοβόρα ή 

                                                 
19 CΟΜ(2008) 397/3. 
20 ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29. 
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που συνδέονται έµµεσα µε την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας ή άλλων βασικών 
πόρων  και, κατά συνέπεια, να οδηγήσει τους κατασκευαστές να λάβουν µέτρα για 
τη µείωση της κατανάλωσης των συσκευών  ενέργειας και άλλων βασικών πόρων 
από τα προϊόντα  που παράγουν· η πληροφόρηση αυτή ⌦ πρέπει να ⌫ παροτρύνει 
επίσης, εµµέσως, την ορθολογική χρησιµοποίηση αυτών των συσκευών 

 προϊόντων . Εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, η λειτουργία των 
δυνάµεων της αγοράς δεν θα επιτύχει, µόνη της, όσον αφορά  τα εν λόγω 
προϊόντα  τις συσκευές αυτές, την προαγωγή της ορθολογικής χρησιµοποίησης της 
ενέργειας  και άλλων βασικών πόρων ·  

 
 92/75/EΟΚ αιτιολογικές 

σκέψεις 5 και 6 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(4) O ρόλος της πληροφόρησης στη λειτουργία των δυνάµεων της αγοράς είναι 
πρωταρχικός, και προς τούτο, επιβάλλεται να καθιερωθεί µια οµοιόµορφη ετικέτα για 
όλες τις συσκευές  όλα τα προϊόντα  του αυτού τύπου, να παρέχονται στους 
δυνητικούς αγοραστές τυποποιηµένες συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε το 
ενεργειακό κόστος και την κατανάλωση σε άλλων  βασικών  πόρων από αυτά τα 
συσκευών  προϊόντα , καθώς και να ληφθούν µέτρα προκειµένου οι πληροφορίες 
αυτές να δίνονται παρέχονται και στους δυνητικούς αγοραστές  τελικούς χρήστες  
που οι οποίοι δεν βλέπουν τη συσκευή  το προϊόν  εκτεθειµένο και συνεπώς 
αδυνατούν να δουν την ετικέτα  . Προκειµένου να είναι αποτελεσµατική και 
επιτυχής, η ετικέτα πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα από τους τελικούς χρήστες και να 
είναι απλή και συνοπτική ;. Για το σκοπό αυτό, οι µετρήσεις όσον αφορά την 
κατανάλωση ενέργειας και τα υπόλοιπα δεδοµένα που αφορούν κάθε τύπο συσκευής 

 τα προϊόντα  πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα προς εναρµονισµένα πρότυπα και 
µεθόδους, ενώ παράλληλα επιβάλλεται να ελέγχεται η εφαρµογή των εν λόγω 
προτύπων και µεθόδων στο στάδιο της εµπορίας. 

 
 92/75/EΟΚ αιτιολογική σκέψη 

7 (προσαρµοσµένο) 

ότι η οδηγία 79/530/ΕΟΚ21 αποσκοπούσε στην προαγωγή των εν λόγω στόχων όσον αφορά 
τις οικιακές συσκευές· ότι, εντούτοις, εκδόθηκε µία µόνο εκτελεστική οδηγία για τους 
ηλεκτρικούς φούρνους, και ότι ολίγα µόνο κράτη µέλη καθιέρωσαν την επισήµανση 
αυτή· ότι επιβάλλεται εποµένως να συναχθούν τα δέοντα συµπεράσµατα από την 
πείρα που αποκτήθηκε και να ενισχυθούν οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας· ότι, κατά 
συνέπεια, η οδηγία 79/530/ΕΟΚ πρέπει να αντικατασταθεί, και η οδηγία 
79/531/ΕΟΚ22 περί εφαρµογής στους ηλεκτρικούς φούρνους πρέπει να επανεξεταστεί 
και να ενσωµατωθεί, στη συνέχεια, στο παρόν σύστηµα· 

 
 νέο 

(5) Τα κράτη µέλη πρέπει να παρακολουθούν την συµµόρφωση µε την οδηγία, ιδίως όσον 
αφορά τις ευθύνες των προµηθευτών και των εµπόρων. 

                                                 
21 ΕΕ L 145 της 13. 6. 1979, σ. 1. 
22 ΕΕ L 145 της 13. 6. 1979, σ. 7. 
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 92/75/EΟΚ αιτιολογική σκέψη 

8 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(6) Η καθιέρωση πλήρως προαιρετικού συστήµατος ενδέχεται να οδηγήσει στην 
επισήµανση ή την παροχή οµοιόµορφων πληροφοριών περί του προϊόντος για 
ορισµένα µόνο από τις συσκευές  τα προϊόντα , προκαλώντας µε κίνδυνο να 
προκληθεί ενδεχοµένως σύγχυση στον καταναλωτή  τελικό χρήστη . Κατά 
συνέπεια, µε το παρόν σύστηµα πρέπει να εξασφαλιστεί  για όλα τα σχετικά 
προϊόντα  πληροφόρηση για την ενεργειακή κατανάλωση ⌦ ενέργειας ⌫  και 
άλλων βασικών πόρων  µε επισήµανση και οµοιόµορφα πληροφοριακά δελτία όσον 
αφορά το προϊόν για όλες τις συγκεκριµένες συσκευές  

 
 92/75/EΟΚ αιτιολογική σκέψη 

9 
 νέο 

(7) Οι οικιακές συσκευές καταναλώνουν  Η χρήση των συνδεόµενων µε την ενέργεια 
προϊόντων έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση  ποικίλων µορφών ενέργειας, µε 
σηµαντικότερες την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει εποµένως να καλύπτει, κατ’ αρχήν, τις συσκευές που χρησιµοποιούν  τα 
συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα που έχουν αντίκτυπο στην κατανάλωση  
ενέργειας κάθε µορφής. 

 
 92/75/EΟΚ αιτιολογική σκέψη 

10 (προσαρµοσµένο) 

ότι η οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 1986 που αφορά τον 
αερόφερτο θόρυβο που εκπέµπουν οι οικιακές συσκευές23 προβλέπει ότι, στις ετικέτες 
οι οποίες αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, πρέπει να καταγράφεται, µεταξύ 
άλλων, και ένδειξη που αφορά την εκποµπή θορύβου· ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να 
προβλεφθεί η δυνατότητα ενσωµάτωσης πληροφοριών και επισηµάνσεων που 
καλύπτονται από κοινοτικά συστήµατα- 

 
 92/75/EΟΚ αιτιολογική σκέψη 

11 
 νέο 

(8)  Όταν η παροχή πληροφοριών µέσω επισήµανσης µπορεί να παροτρύνει τους 
τελικούς χρήστες να αγοράζουν αποδοτικότερα προϊόντα  πρέπει να καλύπτονται 

 από εκτελεστικό µέτρο  µόνον οι τύποι συσκευών που παρουσιάζουν σηµαντική 
συνολική  τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα που έχουν σηµαντικό αντίκτυπο 
στην  κατανάλωση ενέργειας  ή, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων  κατά 
τη χρήση και εφόσον υπάρχουν σοβαρά περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητάς τους. 

                                                 
23 ΕΕ L 344 της 6. 12. 1986, σ. 24. 
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 νέο 

(9) Ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει πολιτικές δηµόσιων προµηθειών βάσει των 
οποίων οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να προµηθεύονται ενεργειακώς 
αποδοτικά προϊόντα. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν επίσης καθιερώσει κίνητρα για 
ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα. Τα κριτήρια επιλεξιµότητας των προϊόντων για τις 
δηµόσιες προµήθειες ή τα κίνητρα είναι δυνατόν να διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των 
κρατών µελών. Η αναφορά σε κατηγορίες επιδόσεων ως επίπεδα για συγκεκριµένα 
προϊόντα, όπως ορίζεται στα εκτελεστικά µέτρα της οδηγίας, µπορεί να µειώσει τον 
κατακερµατισµό των δηµόσιων προµηθειών και των κινήτρων και να διευκολύνει την 
υιοθέτηση αποδοτικών προϊόντων. 

(10) Κατά τη θέσπιση διατάξεων για τις δηµόσιες προµήθειες στα εκτελεστικά µέτρα βάσει 
της παρούσας οδηγία, πρέπει να καθορίζονται αναλογικά κατώτατα όρια αξίας και 
όγκου δηµόσιων προµηθειών, λαµβανοµένων υπόψη του διοικητικού φόρτου και της 
δυνατότητας επιβολής των κανόνων που αφορούν τις προµήθειες στα κράτη µέλη. 

(11) Τα κίνητρα που µπορούν να παρέχουν τα κράτη µέλη για την προώθηση αποδοτικών 
προϊόντων ίσως να συνιστούν κρατική ενίσχυση. Η παρούσα οδηγία δεν προδικάζει 
την έκβαση οιασδήποτε µελλοντικής διαδικασίας για κρατικές ενισχύσεις η οποία 
είναι δυνατόν να κινηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης. 

(12) Η προώθηση ενεργειακώς αποδοτικών προϊόντων µέσω επισήµανσης, δηµόσιων 
προµηθειών ή κινήτρων δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των συνολικών 
περιβαλλοντικών τους επιδόσεων· 

(13) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28 Ιουνίου 
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή24. 

(14) Πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει εκτελεστικά µέτρα σε σχέση µε την 
επισήµανση και τις οµοιόµορφες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και 
άλλων ·βασικών πόρων από συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα. ∆εδοµένου ότι τα 
µέτρα αυτά είναι γενικής εµβέλειας και έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας µε τη συµπλήρωσή της, πρέπει να 
θεσπιστούν σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο του άρθρου 5α της 
απόφασης 1999/468/EΚ. 

(15) Η υποχρέωση µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να 
περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας της προγενέστερης 
οδηγίας. Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν 
τροποποιούνται απορρέει από την προγενέστερη οδηγία. 

(16) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά στις 
προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο και της εφαρµογής των οδηγιών που 
εµφαίνονται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος B, 

                                                 
24 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 
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 92/75/EΟΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:  

Άρθρο 1 

⌦ Πεδίο εφαρµογής ⌫ 

1. Αντικείµενο της παρούσας οδηγίας είναι να καταστεί δυνατή η  Με την παρούσα οδηγία 
θεσπίζεται πλαίσιο για την  εναρµόνιση των εθνικών µέτρων για τη δηµοσίευση  παροχής 
πληροφοριών στους τελικούς χρήστες,  ιδίως µε την επισήµανση και την ενηµέρωση 
σχετικά µε το προϊόν, πληροφοριών για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών 
πόρων και συµπληρωµατικών πληροφοριών για ορισµένους τύπους οικιακών συσκευών 

 συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα  επιτρέποντας έτσι στους καταναλωτές ώστε οι 
 τελικοί χρήστες  να µπορούν να επιλέγουν αποδοτικότερα από άποψη ενέργειας 

συσκευές  προϊόντα .  

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται  σε συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα που έχουν 
σηµαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων βασικών 
πόρων κατά τη χρήση  στους ακόλουθους τύπους οικιακών συσκευών, ακόµη και εάν 
πωλούνται για µη οικιακή χρήση:. 

– ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασµοί τους, 

– πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια και συνδυασµοί τους, 

– πλυντήρια πιάτων, 

– φούρνοι, 

– θερµοσίφωνες, 

– φωτιστικές πηγές, 

– συσκευές κλιµατισµού. 

2. Στον κατάλογο του παρόντος άρθρου µπορούν να προστεθούν και άλλοι τύποι οικιακών 
συσκευών, σύµφωνα µε το άρθρο 9 στοιχείο β). 

 
 92/75/EΟΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται: 

 α) σε µεταχειρισµένα προϊόντα·  

 β) σε όλα τα µέσα µεταφοράς προσώπων ή εµπορευµάτων·  
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γ) στην ενδεικτική πινακίδα ισχύος ή το ισοδύναµο σήµα που τίθεται στις οικιακές 
συσκευές  στα προϊόντα  για λόγους ασφαλείας. 

Άρθρο 2 

⌦ Ορισµοί ⌫ 

4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως: 

–  «συνδεόµενο µε την ενέργεια προϊόν», εφεξής «το προϊόν»: κάθε προϊόν που, 
κατά τη χρήση του, έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και διατίθεται στην 
αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένων 
των εξαρτηµάτων τα οποία προορίζονται να ενσωµατωθούν σε συνδεόµενα µε την 
ενέργεια προϊόντα που καλύπτει η παρούσα οδηγία, τα οποία διατίθενται στην αγορά 
ή/και τίθενται σε λειτουργία ως µεµονωµένα εξαρτήµατα για τελικούς χρήστες και 
των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις µπορούν να αξιολογούνται µε ανεξάρτητο 
τρόπο·   

–  «δελτίο»: ο τυποποιηµένος πίνακας πληροφοριών που αφορούν το προϊόν·   

– «άλλοι βασικοί πόροι»: το νερό, τα χηµικά προϊόντα ή όποια άλλη ουσία 
καταναλώνει η συσκευή  το προϊόν  κατά στην κανονική της του χρήση,· 

– «συµπληρωµατικές πληροφορίες»: οι πληροφορίες σχετικά µε την απόδοση  και 
τα χαρακτηριστικά του προϊόντος  µιας συσκευής, οι οποίες αφορούν την 
κατανάλωση ενέργειας ή άλλων βασικών πόρων ή βοηθούν στην εκτίµησή της,· 

– «σηµαντικές περιβαλλοντικές πτυχές»: οι πτυχές που χαρακτηρίζονται σηµαντικές 
για συνδεόµενο µε την ενέργεια προϊόν σε εκτελεστικό µέτρο το οποίο έχει 
θεσπιστεί κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ και αφορά το προϊόν αυτό· 

– «έµπορος»: ο λιανοπωλητής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πωλεί, µισθώνει, 
προσφέρει για µίσθωση-αγορά ή εκθέτει οικιακές συσκευές  προϊόντα  
προοριζόµενα για τελικούς χρήστες,· 

– «προµηθευτής»: ο κατασκευαστής  , ο εισαγωγέας  ή ο εξουσιοδοτηµένος 
αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα ή το πρόσωπο που θέτει το προϊόν στην 
κοινοτική αγορά. 

– «δελτίο»: ο τυποποιηµένος πίνακας πληροφοριών που αφορά την εκάστοτε συσκευή, 

5. Για τα µοντέλα οικιακών συσκευών των οποίων η κατασκευή έπαψε πριν την έναρξη 
ισχύος της σχετικής εκτελεστικής οδηγίας καθώς και για τις συσκευές από δεύτερο χέρι δεν 
υπάρχει υποχρέωση επίθεσης ετικέτας ή προµήθειας δελτίου. 
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 92/75/EΟΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 73 

⌦ Ευθύνες των κρατών µελών ⌫ 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα προσήκοντα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν:  

α) ότι οι προµηθευτές και οι έµποροι που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την  βάσει των άρθρων 5 
και 6 της  παρούσας οδηγίας· 

β)  ότι όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία  
⌦ απαγορεύεται η επίθεση ετικετών, σηµάτων, σύµβολων ή επιγραφών σχετικών 
µε την κατανάλωση ενέργειας που δεν είναι σύµφωνα προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και των αντίστοιχων εκτελεστικών ⌫ οδηγιών  µέτρων , Η 
απαγόρευση αυτή δεν εφαρµόζεται για τα κοινοτικά ή εθνικά οικολογικά συστήµατα 
επισήµανσης για την προστασία του περιβάλλοντος· εφόσον η τοποθέτησή τους 
ενδέχεται να ⌦ παραπλανήσει ⌫ συµβάλει σε λάθος ή να οδηγήσει σε σύγχυση 
⌦ τους τελικούς χρήστες ⌫  όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή, κατά 
περίπτωση, άλλων βασικών πόρων ·  

γ) ότι η καθιέρωση του συστήµατος ετικετών και δελτίων σχετικά µε την κατανάλωση 
 ή τη διατήρηση  ενέργειας συνδυάζεται µε ενηµερωτικές εκστρατείες 

εκπαιδευτικού και διαφηµιστικού χαρακτήρα για την ενθάρρυνση µιας πιο 
υπεύθυνης χρησιµοποίησης της ενέργειας εκ µέρους των ιδιωτών καταναλωτών 

 τελικών χρηστών . 

 
 νέο 

δ) ότι λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για να παρακινηθούν οι αρµόδιες για την 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας αρχές να συνεργάζονται µεταξύ τους και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες, µε σκοπό να διευκολύνουν τη λειτουργία της παρούσας 
οδηγίας. 
 
Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών αξιοποιούν, στο µέγιστο 
δυνατό βαθµό, τα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας και µπορούν να υποστηρίζονται 
από σχετικά κοινοτικά προγράµµατα. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας 
διασφαλίζεται, όπου απαιτείται, η ασφάλεια και το απόρρητο της επεξεργασίας και η 
προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών που διαβιβάζονται κατά τη διαδικασία. Η 
Επιτροπή λαµβάνει τα δέοντα µέτρα ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ 
κρατών µελών και να συµβάλει σε αυτήν κατά τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο. 

2. Στις περιπτώσεις που κράτος µέλος διαπιστώνει ότι ένα προϊόν δεν συµµορφώνεται µε όλες 
τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στα εκτελεστικά της 
µέτρα για την ετικέτα και το δελτίο, ο προµηθευτής υποχρεούται να φροντίσει για τη 
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συµµόρφωση του προϊόντος µε τις εν λόγω απαιτήσεις υπό τους όρους που θέτει το κράτος 
µέλος.  

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν επαρκή στοιχεία περί του ότι ένα προϊόν δεν συµµορφώνεται, 
το οικείο κράτος µέλος λαµβάνει τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα.  

Εφόσον συνεχιστεί η µη συµµόρφωση, το κράτος µέλος αποφασίζει να περιορίσει ή να 
απαγορεύσει τη διάθεση του εν λόγω προϊόντος στην αγορά ή/και τη θέση του σε λειτουργία 
ή εξασφαλίζει την απόσυρσή του από την αγορά. Σε περίπτωση απόσυρσης του προϊόντος 
από την αγορά ή απαγόρευσης της διάθεσής του στην αγορά, ενηµερώνεται αµέσως η 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.  

3. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν ανά διετία έκθεση στην Επιτροπή µε λεπτοµέρειες σχετικά µε 
τις δραστηριότητες επιβολής και το επίπεδο συµµόρφωσης στο έδαφός τους.  

Η Επιτροπή µπορεί να προσδιορίσει τις λεπτοµέρειες του κοινού περιεχοµένου της εν λόγω 
έκθεσης. Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας µε τη συµπλήρωσή της, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική 
διαδικασία µε έλεγχο του άρθρου 10 παράγραφος 2.  

 
 92/75/EΟΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 24 

⌦ Απαιτήσεις για ενηµέρωση ⌫ 

 Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι:  

(1) 1. οι πληροφορίες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων µορφών 
ενέργειας καθώς και άλλων βασικών πόρων και οι συµπληρωµατικές πληροφορίες 
παρέχονται στους καταναλωτές  τελικούς χρήστες, σύµφωνα µε τα εκτελεστικά 
µέτρα που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας,  µέσω ενηµερωτικού δελτίου 
και ετικέτας σχετικών µε τις οικιακές συσκευές  τα προϊόντα  τα οποία 
προσφέρονται προς πώληση, µίσθωση, µίσθωση-αγορά ή εκτίθενται προοριζόµενα 
για τελικούς χρήστες  , άµεσα ή έµµεσα, µε οποιοδήποτε µέσο τηλεπώλησης, 
συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου .· 

2. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την ετικέτα και το δελτίο προσδιορίζονται σε οδηγίες που 
αναφέρονται σε κάθε τύπο συσκευής και που εκδίδονται κατ' εφαρµογή της παρούσας 
οδηγίας, σύµφωνα µε το άρθρο 9. 

 (2) οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες παρέχονται όσον αφορά 
ενσωµατωµένα ή εγκατεστηµένα προϊόντα µόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται 
από το εφαρµοστέο εκτελεστικό µέτρο·  

3. Καταρτίζεται επαρκής τεχνικός φάκελος ώστε να επιτρέπεται η εκτίµηση της ακριβείας 
των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην ετικέτα και το δελτίο. Ο φάκελος αυτός 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
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– γενική περιγραφή του προϊόντος, 

– αποτελέσµατα των υπολογισµών σχεδιασµού οι οποίοι γίνονται, όπου χρειάζεται, 

– εκθέσεις για τις δοκιµές, εφόσον υπάρχουν, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και 
εκείνες που διεξάγονται από αρµόδιους κοινοποιηµένους οργανισµούς, όπως ορίζονται 
βάσει άλλης κοινοτικής νοµοθεσίας, 

– όταν οι τιµές συνάγονται από αντίστοιχες που έχουν ληφθεί για παρεµφερή µοντέλα, οι 
ίδιες πληροφορίες που παρέχονται για τα µοντέλα αυτά. 

4. Ο προµηθευτής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 3. 
Για το σκοπό αυτό, µπορεί να χρησιµοποιήσει το φάκελο που απαιτείται ήδη βάσει της 
οικείας κοινοτικής νοµοθεσίας. Ο προµηθευτής διατηρεί στη διάθεση των αρµόδιων αρχών 
προς έλεγχο το φάκελο αυτό επί διάστηµα πέντε ετών µετά την κατασκευή του τελευταίου 
προϊόντος. 

Άρθρο 35 

⌦ Ευθύνες των προµηθευτών ⌫ 

 Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τα εξής:  

(1) 1. Όλοι Οι προµηθευτές που διαθέτουν στην αγορά  ή θέτουν σε λειτουργία 
προϊόντα  οικιακές συσκευές οι οποίες αναφέρονται στις ⌦ τα οποία καλύπτονται 
από ⌫ εκτελεστικό οδηγίες  µέτρο  οφείλουν να παρέχουν ετικέτα  και 
δελτίο  σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία  και το εκτελεστικό µέτρο . Οι 
χρησιµοποιούµενες ετικέτες πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι σύµφωνες προς 
την παρούσα οδηγία καθώς και τις εκτελεστικές οδηγίες. 

 
 92/75/EΟΚ, άρθ. 2 

(προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(2) 3. ⌦ Οι προµηθευτές καταρτίζουν ⌫ Καταρτίζεται επαρκής τεχνικός φάκελος 
ώστε να επιτρέπεται η εκτίµηση της ακριβείας των πληροφοριών που 
περιλαµβάνονται στην ετικέτα και το δελτίο. Ο ⌦ τεχνικός ⌫ φάκελος αυτός 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α) γενική περιγραφή του προϊόντος, 

β) αποτελέσµατα των εκτελεσθέντων υπολογισµών σχεδιασµού οι οποίοι 
γίνονται, όπου χρειάζεται, 

γ) εκθέσεις για τις δοκιµές, εφόσον υπάρχουν, µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνονται και εκείνες που διεξάγονται από αρµόδιους κοινοποιηµένους 
οργανισµούς, όπως ορίζονται βάσει άλλης κοινοτικής νοµοθεσίας, 

δ) όταν οι τιµές συνάγονται από αντίστοιχες που έχουν ληφθεί 
 χρησιµοποιούνται  για παρεµφερή µοντέλα,  τις παραποµπές που 
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επιτρέπουν τον προσδιορισµό των εν λόγω  οι ίδιες πληροφορίες που 
παρέχονται για τα µοντέλων αυτά. 

 4. Ο προµηθευτής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο ο οποίος περιγράφεται στην 
παράγραφο 3. Για το σκοπό αυτό, ⌦ οι προµηθευτές ⌫ µπορούν να 
χρησιµοποιούν το φάκελο που απαιτείται ήδη ⌦ έχει καταρτιστεί ⌫ βάσει ⌦ των 
απαιτήσεων ⌫ της οικείας κοινοτικής νοµοθεσίας.  

(3) Οι προµηθευτές διατηρούν στη διάθεση των αρµόδιων αρχών προς έλεγχο τον 
⌦ τεχνικό ⌫ φάκελο αυτό επί διάστηµα πέντε ετών µετά την κατασκευή του 
τελευταίου  σχετικού  προϊόντος. 

 Κατόπιν αιτήµατος, οι προµηθευτές θέτουν στη διάθεση των αρχών παρακολούθησης της 
αγοράς των κρατών µελών και της Επιτροπής ηλεκτρονική έκδοση του τεχνικού φακέλου.   

 
 92/75/EΟΚ, άρθ. 4 

(προσαρµοσµένο) 

(4) β) ο προµηθευτής παρέχει δωρεάν τις αναγκαίες ετικέτες στους εµπόρους που 
αναφέρονται στο στοιχείο α). Οι προµηθευτές επιλέγουν σύστηµα της αρεσκείας 
τους για την παράδοση των ετικετών. Ωστόσο, όταν ο έµπορος υποβάλει αίτηση για 
ετικέτες, οι προµηθευτές οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι ετικέτες παραδίδονται 
ταχέως. ⌦ Όσον αφορά τις ετικέτες και τις πληροφορίες για τα προϊόντα, οι 
προµηθευτές διαθέτουν δωρεάν τις απαραίτητες ετικέτες στους εµπόρους. ⌫  

⌦ Χωρίς να θίγεται η δυνατότητα των προµηθευτών να επιλέγουν το σύστηµα παράδοσης 
των ετικετών, οι τελευταίοι παραδίδουν ταχέως τις ετικέτες κατόπιν αιτήµατος των 
εµπόρων. ⌫ 

 
 92/75/EΟΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(5) 2. Εκτός από τις ετικέτες, οι προµηθευτές παρέχουν  για κάθε προϊόν  δελτίο µε 
πληροφορίες για το προϊόν.  

(6) Το εν λόγω δελτίο περιέχεται ⌦ Οι προµηθευτές συµπεριλαµβάνουν δελτίο 
προϊόντος ⌫ σε όλα τα φυλλάδια τα σχετικά µε το προϊόν. ή, Στην περίπτωση που ο 
προµηθευτής δεν παρέχει φυλλάδια ⌦ προϊόντων, διαθέτει δελτία ⌫, µαζί µε κάθε 
άλλο τύπο εγγράφων πληροφοριών που παρέχει ο προµηθευτής µαζί µε τη συσκευή 

 το προϊόν .Τα χρησιµοποιούµενα δελτία πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να 
είναι σύµφωνα προς την παρούσα οδηγία καθώς και τις εκτελεστικές οδηγίες.  

(7) 3.Οι προµηθευτές είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληροφοριών που 
περιέχονται στις ετικέτες και στα δελτία που παρέχουν. 

(8) 4.Οι προµηθευτές θεωρείται ότι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη 
δηµοσίευση των πληροφοριών που περιέχονται στην ετικέτα ή στο δελτίο. 
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Άρθρο 46 

⌦ Ευθύνες των προµηθευτών ⌫ 

 
 νέο 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τα εξής: 

(1) Οι έµποροι αναρτούν σωστά τις ετικέτες και διαθέτουν το δελτίο µαζί µε το 
φυλλάδιο του προϊόντος ή άλλο τύπο εγγράφων πληροφοριών που συνοδεύουν τα 
προϊόντα κατά την πώλησή τους στους τελικούς χρήστες. 

 
 92/75/EΟΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(2) όσον αφορά την επισήµανση και τις πληροφορίες για το προϊόν, εφαρµόζονται οι 
ακόλουθες διατάξεις: κατά την παρουσίαση σε εκθεσιακό χώρο, συσκευής 

 προϊόντος  αναφερόµενου σε εκτελεστικό οδηγία  µέτρο , οι έµποροι 
τοποθετούν κατάλληλη ετικέτα, στη σαφώς ορατή θέση που καθορίζει η το σχετικό 
⌦ εφαρµοστέο ⌫ εκτελεστικό οδηγία  µέτρο  και στην αντίστοιχη γλώσσα·. 

β) ο προµηθευτής παρέχει δωρεάν τις αναγκαίες ετικέτες στους εµπόρους που 
αναφέρονται στο στοιχείο α). Οι προµηθευτές επιλέγουν σύστηµα της αρεσκείας 
τους για την παράδοση των ετικετών. Ωστόσο, όταν ο έµπορος υποβάλει αίτηση για 
ετικέτες, οι προµηθευτές οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι ετικέτες παραδίδονται 
ταχέως. 

Άρθρο 57 

⌦ Τηλεπώληση ⌫ 

Στις περιπτώσεις που οι συσκευές  τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση, µίσθωση ή 
µίσθωση-αγορά ταχυδροµικά, µέσω καταλόγου ⌦ , µέσω του ∆ιαδικτύου ⌫ ή µε άλλες 
µεθόδους που συνεπάγονται ότι ο υποψήφιος αγοραστής ⌦ τελικός χρήστης ⌫ δεν έχει τη 
δυνατότητα να εξετάσει το εκτεθειµένο συσκευή  προϊόν , τα οι εκτελεστικά οδηγίες 

 µέτρα  περιέχουν διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι παρέχονται στους υποψήφιους 
αγοραστές ⌦ τελικούς χρήστες ⌫, πριν από την αγορά της συσκευής  του προϊόντος , 
οι ουσιώδεις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην ετικέτα ή ⌦ και ⌫ στο δελτίο. 
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 92/75/EΟΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 8 

⌦ Ελεύθερη κυκλοφορία ⌫ 

1. Όταν πληρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των εκτελεστικών οδηγιών, Τα 
κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν, δεν ή να περιορίζουν  ούτε παρεµποδίζουν  τη 
διάθεση στην αγορά  ούτε τη θέση σε λειτουργία, στην επικράτειά τους,  οικιακών 
συσκευών  προϊόντων  που καλύπτονται από  εφαρµοστέο  εκτελεστικό οδηγία 

 µέτρο και είναι σύµφωνα µε αυτό . 

2. Τα κράτη µέλη θεωρούν ότι οι ετικέτες και τα δελτία είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας και των εκτελεστικών οδηγιών  µέτρων , µέχρις αποδείξεως του 
αντιθέτου. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τους προµηθευτές να αποδεικνύουν, 
κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 5, την ακρίβεια των πληροφοριών που 
περιέχονται στις ετικέτες και τα δελτία τους, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι οι πληροφορίες 
αυτές είναι ανακριβείς. 

 
 νέο 

Άρθρο 9 

∆ηµόσιες προµήθειες και κίνητρα 

1. Οι αναθέτουσες αρχές που, βάσει της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου25, συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, έργων ή παροχής 
υπηρεσιών οι οποίες δεν εξαιρούνται δυνάµει των άρθρων 12 έως 18 της εν λόγω οδηγίας, 
δεν προµηθεύονται προϊόντα τα οποία δεν ικανοποιούν τα ελάχιστα επίπεδα επιδόσεων που 
καθορίζονται στα εφαρµοστέα εκτελεστικά µέτρα. 

2. Τα κριτήρια καθορισµού ελάχιστων επιπέδων επιδόσεων για τις δηµόσιες προµήθειες στα 
εκτελεστικά µέτρα είναι τα ακόλουθα: 

α) αποτελεσµατικότητα από πλευράς κόστους σε σχέση µε τα δηµόσια οικονοµικά, 

β) σηµασία των προϊόντων για τις δηµόσιες προµήθειες, 

γ) πιθανότητα τόνωσης της στροφής της αγοράς προς προϊόντα καλύτερων επιδόσεων, 

δ) ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισµού. 

                                                 
25 ΕΕ L 134 της 30.04.2004, σ. 114. 
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3. Η παράγραφος 1 ισχύει για συµβάσεις των οποίων η εκτιµώµενη αξία χωρίς φόρο 
προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση ή µεγαλύτερη από 15.000 ευρώ. Στα εκτελεστικά 
µέτρα είναι δυνατόν να καθορίζεται κατώτατο όριο άνω των 15.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 
λαµβανοµένων υπόψη των κανονικών τιµών αγοράς και των ποσοτήτων. 

4. Τα κράτη µέλη δεν παρέχουν κίνητρα για προϊόντα που δεν ικανοποιούν τα ελάχιστα 
επίπεδα επιδόσεων τα οποία καθορίζονται στα εφαρµοστέα εκτελεστικά µέτρα.  

5. Στις περιπτώσεις που τα κράτη µέλη συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις ή παρέχουν κίνητρα 
για προϊόντα, εκφράζουν τα επίπεδα επιδόσεων ως κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται στα 
εφαρµοστέα εκτελεστικά µέτρα. 

 
 92/75/EΟΚ 

Άρθρο 9 

Τα µέτρα για την καθιέρωση και τη λειτουργία του συστήµατος θεσπίζονται και 
προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο µε τη διαδικασία του άρθρου 10. Τα εν λόγω µέτρα 
είναι: 

α) οι εκτελεστικές οδηγίες· 

β) η προσθήκη άλλων οικιακών συσκευών στον κατάλογο του άρθρου 1 παράγραφος 1, 
µε την προοπτική σηµαντικής εξοικονόµησης ενέργειας. 

 
 1882/2003 άρθ. 3 και 

παράρτηµα III σηµ. 32 
(προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 10 

⌦ ∆ιαδικασία επιτροπής ⌫ 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή. 

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ26, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
ορίζεται σε τρεις µήνες. 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 

                                                 
26 Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης 

των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23). 
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 νέο 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 
1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 
8 της ίδιας απόφασης. 

 
 92/75/EΟΚ (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 1211 

⌦ Εκτελεστικά µέτρα ⌫ 

 
 νέο 

1. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την ετικέτα και το δελτίο καθορίζονται σε εκτελεστικά µέτρα. 
Τα εν λόγω εκτελεστικά µέτρα, που έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας µε τη συµπλήρωσή της, θεσπίζονται σύµφωνα µε την 
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο του άρθρου 10 παράγραφος 2. 

Όταν ένα προϊόν πληροί τα κριτήρια που παρατίθενται στην παράγραφο 2, εµπίπτει σε 
εκτελεστικό µέτρο σύµφωνα µε την παράγραφο 4.  

Οι διατάξεις των εκτελεστικών µέτρων που αφορούν τις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται 
στην ετικέτα και στο δελτίο σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων 
κατά τη χρήση, παρέχουν τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να είναι πιο ενηµερωµένοι 
όταν αποφασίζουν για τις αγορές τους και στις αρχές παρακολούθησης της αγοράς να 
επαληθεύουν κατά πόσον τα προϊόντα συµµορφώνονται µε τις παρεχόµενες πληροφορίες.  

Στις περιπτώσεις που τα εκτελεστικά µέτρα θεσπίζουν ταυτόχρονα διατάξεις σχετικά µε την 
ενεργειακή απόδοση ενός προϊόντος και µε την κατανάλωση βασικών πόρων από αυτό, ο 
σχεδιασµός και το περιεχόµενο της ετικέτας τονίζει την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος. 

2. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τα ακόλουθα: 

α) σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία και λαµβανοµένων υπόψη των 
ποσοτήτων που διατίθενται στην κοινοτική αγορά, τα προϊόντα παρουσιάζουν 
σηµαντικό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας, και κατά περίπτωση, άλλων βασικών 
πόρων· 

β) προϊόντα µε ισοδύναµα λειτουργικά χαρακτηριστικά που διατίθενται στην αγορά 
παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές ως προς τα σχετικά επίπεδα επιδόσεων· 

γ) η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τις σχετικές πράξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας και της 
αυτορρύθµισης, όπως είναι οι προαιρετικές συµφωνίες, µε τις οποίες αναµένεται ότι 
οι πολιτικοί στόχοι θα επιτευχθούν ταχύτερα ή µε χαµηλότερο κόστος σε σύγκριση 
µε τις υποχρεωτικές απαιτήσεις· 
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3. Κατά την κατάρτιση σχεδίου εκτελεστικού µέτρου, η Επιτροπή: 

α) λαµβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές παραµέτρους του παραρτήµατος Ι µέρος 1 της 
οδηγίας 2005/32/ΕΚ οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως σηµαντικές στο σχετικό 
εκτελεστικό µέτρο που έχει θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 2005/32/ΕΚ και αφορούν 
τον τελικό χρήστη κατά τη χρήση· 

β) εκτιµά τις επιπτώσεις του µέτρου στο περιβάλλον, τους τελικούς χρήστες και τους 
κατασκευαστές, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ, από άποψη ανταγωνιστικότητας 
– και στις αγορές εκτός Κοινότητας –, καινοτοµίας, πρόσβασης στην αγορά και 
κόστους και οφέλους· 

γ) προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφεροµένους· 

δ) ορίζει ηµεροµηνία(-ες) εφαρµογής, τυχόν σταδιακά ή µεταβατικά µέτρα ή 
περιόδους, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις ενδεχόµενες επιπτώσεις για τις ΜΜΕ ή για 
συγκεκριµένες οµάδες προϊόντων που κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από ΜΜΕ. 

 
 92/75/EΟΚ (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

4. Στα εκτελεστικά οδηγίες  µέτρα  διευκρινίζονται ⌦ ιδίως ⌫ τα ακόλουθα: 

α) ο ακριβής ορισµός του τύπου της συσκευής  προϊόντων  η οποία αναφέρεται που 
πρόκειται να καλυφθεί· 

β) τα πρότυπα και οι µέθοδοι µέτρησης που χρησιµοποιούνται για τη λήψη των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1· 

γ) ⌦ οι ⌫ λεπτοµέρειες για τον τεχνικό φάκελο που απαιτείται δυνάµει του άρθρου 2 
παράγραφος 35· 

δ) το σχέδιο και το περιεχόµενο της ετικέτας που αναφέρεται στο άρθρο 24, τα οποία 
παρουσιάζουν όσο το δυνατόν πιο οµοιόµορφα χαρακτηριστικά στο σχεδιασµό τους 
⌦ για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων ⌫· 

ε) το σηµείο της συσκευής  του εκτιθέµενου προϊόντος  στο οποίο πρέπει να 
τοποθετείται η ετικέτα  και οι πληροφορίες και ο τρόπος µε τον οποίο διατίθενται 
η ετικέτα ή/και οι πληροφορίες σε περίπτωση προσφορών προς πώληση που 
καλύπτονται από το άρθρο 7  . Εάν κρίνεται αναγκαίο, ⌦ τα εκτελεστικά 
µέτρα ⌫ µπορούν επίσης να προβλέπουν την ανάρτηση τοποθέτηση της ετικέτας 

 στο προϊόν,  την εκτύπωσή της στη συσκευασία  ή τις λεπτοµέρειες των 
απαιτήσεων επισήµανσης για τυπωµένους καταλόγους, τηλεπώληση και πωλήσεις 
µέσω του διαδικτύου · 

στ) το περιεχόµενο του δελτίου ή άλλες συµπληρωµατικές πληροφορίες που ορίζονται 
στο άρθρο 34 και στο άρθρο 5 παράγραφος 23 και, εν ανάγκη, το σχήµα και άλλες 
λεπτοµέρειες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ετικέτα περιλαµβάνονται 
επίσης στο δελτίο· 
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 νέο 

(g) οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση προσφορών προς πώληση 
που αναφέρει το άρθρο 5, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να παρέχονται οι 
πληροφορίες αυτές. 

ζ) για συγκεκριµένα προϊόντα, τα ελάχιστα επίπεδα επιδόσεων και, κατά περίπτωση, 
κατώτατο όριο άνω των 15.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για τους σκοπούς του άρθρου 9 
παράγραφοι 1 και 3· 

η) για συγκεκριµένα προϊόντα το ελάχιστο επίπεδο επιδόσεων για τους σκοπούς του 
άρθρου 9 παράγραφος 4· 

θ) το συγκεκριµένο περιεχόµενο της ετικέτας για τις διαφηµίσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης, όπου ενδείκνυται, της ενεργειακής κατηγορίας και άλλων 
συναφών επιπέδων επιδόσεων του δεδοµένου προϊόντος, µε ευανάγνωστο και 
ευδιάκριτο τρόπο· 

ι) την διάρκεια ισχύος της κατηγορίας της ετικέτας, όπου απαιτείται·  

ια) το επίπεδο ακριβείας των αναγραφόµενων στην ετικέτα και στα δελτία στοιχείων· 

ιβ) την ηµεροµηνία αξιολόγησης και ενδεχόµενης αναθεώρησης του εκτελεστικού 
µέτρου, λαµβανοµένης υπόψη της ταχύτητας της τεχνολογικής προόδου. 

Άρθρο 12 

Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση 
παράβασης των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της παρούσας 
οδηγίας και των εκτελεστικών της µέτρων και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να 
εξασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Οι επιβαλλόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις 
αυτές στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 1. Κοινοποιούν επίσης αµελλητί στην Επιτροπή κάθε µεταγενέστερη 
τροποποίηση των διατάξεων αυτών. 

 
 92/75/EΟΚ (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 13 

Η οδηγία 79/530/ΕΟΚ καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 1994. 

Η οδηγία 79/531/ΕΟΚ θεωρείται εκτελεστική οδηγία της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τους 
ηλεκτρικούς φούρνους· τα κράτη µέλη µπορούν, ωστόσο, να αποφύγουν την υποχρεωτική 
εφαρµογή της µέχρι µια ηµεροµηνία που θα καθοριστεί σε αναθεωρηµένη εκτελεστική 
οδηγία σχετικά µε τους φούρνους, η οποία θα εκδοθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 10. 
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Άρθρο 1413 

⌦ Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ⌫ 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα 
οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 1993. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπής σχετικά. 

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 1994, το αργότερο. 

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι 
λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

 
  

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ, έως [*27] το αργότερο, τις αναγκαίες νοµοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. 
Κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν 
πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις […]. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά 
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή 
τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαµβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι αναφορές 
στην οδηγία που καταργείται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα 
οδηγία. Ο τρόπος της αναφοράς και η διατύπωση της δήλωσης αποφασίζονται από τα κράτη 
µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 14 

Κατάργηση 

Η αναφερόµενη στο παράρτηµα Ι µέρος Α οδηγία 92/75/EΟΚ του Συµβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 200328, καταργείται από [*29], µε την επιφύλαξη των 

                                                 
27 Ηµεροµηνία που αντιστοιχεί σε 12 µήνες µετά την έναρξη ισχύος. 
28 ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1. 
29 Μία ηµέρα µετά την ηµεροµηνία που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 παράγραφος 1 

της παρούσας οδηγίας. 
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υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
και εφαρµογής της οδηγίας που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι µέρος B. 

Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία 
σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα II. 

Άρθρο 15 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα άρθρα [*30] εφαρµόζονται από [*31] 

 
 92/75/EΟΚ (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 1516 

⌦ Αποδέκτες ⌫ 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

[…] 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
[…] 

Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
[…] 

                                                 
30 Θεωρούνται αµετάβλητα άρθρα που αναδιατυπώνονται στην τελική έκδοση. 
31 Μία ηµέρα µετά την ηµεροµηνία που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 παράγραφος 1 

της παρούσας οδηγίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Μέρος Α 

Καταργούµενη οδηγία και η τροποποίηση της 

(που αναφέρονται στο άρθρο 14) 

Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
(ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16). 

 

Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1882/2003
(ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). 

Μόνο το σηµείο 32 του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ 

 

Μέρος B 

Κατάλογος προθεσµιών ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο 

(που αναφέρονται στο άρθρο 13) 

Οδηγία Προθεσµία για τη µεταφορά 

92/75/ΕΟΚ 1 Ιανουαρίου 1994 

2009/[*]/ΕΚ - 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Οδηγία 92/75/ΕΟΚ Παρούσα οδηγία 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 εισαγωγική 
διατύπωση, πρώτη πρόταση 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 εισαγωγική 
διατύπωση, δεύτερη πρόταση 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτη έως έβδοµη 
περίπτωση 

- 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 - 

- Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) 

Άρθρο 1 παράγραφος 3 Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 

- Άρθρο 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση 

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτη και δεύτερη 
περίπτωση 

Άρθρο 2 πέµπτη και έκτη περίπτωση 

- Άρθρο 2 πρώτη περίπτωση 

Άρθρο 1 παράγραφος 4 τρίτη περίπτωση - 

Άρθρο 1 παράγραφος 4 τέταρτη περίπτωση Άρθρο 2 τρίτη περίπτωση 

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πέµπτη περίπτωση Άρθρο 2 τέταρτη περίπτωση 

Άρθρο 1 παράγραφος 5 - 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - 

Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 5 παράγραφος 2 

Άρθρο 2 παράγραφος 4 Άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 5 παράγραφος 1 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6 

Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 5 παράγραφος 7 

Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 5 παράγραφος 8 
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Άρθρο 4 στοιχείο α) Άρθρο 5 παράγραφος 4 και άρθρο 6 
παράγραφος 2 

Άρθρο 4 στοιχείο β) - 

Άρθρο 5 Άρθρο 7 

Άρθρο 6 - 

Άρθρο 7 στοιχείο α) Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

Άρθρο 7 στοιχείο β) Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

Άρθρο 7 στοιχείο γ) Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 

Άρθρο 8 παράγραφος 1 Άρθρο 8 παράγραφος 1 

Άρθρο 8 παράγραφος 2 Άρθρο 8 παράγραφος 2 

Άρθρο 9 στοιχείο α) - 

Άρθρο 9 στοιχείο β) - 

Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 10 παράγραφος 1 

Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 2 

Άρθρο 10 παράγραφος 3 - 

Άρθρο 11 - 

Άρθρο 12 στοιχείο α) Άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) 

Άρθρο 12 στοιχείο β) Άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) 

Άρθρο 12 στοιχείο γ) Άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ) 

Άρθρο 12 στοιχείο δ) Άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο δ) 

Άρθρο 12 στοιχείο ε) Άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο ε) 

Άρθρο 12 στοιχείο στ) Άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο στ) 

Άρθρο 12 στοιχείο ζ) - 

Άρθρο 13 Άρθρο 14 

Άρθρο 14 Άρθρο 13 

Άρθρο 15 Άρθρο 16 

- Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
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- Άρθρο 3 παράγραφος 2 

- Άρθρο 3 παράγραφος 3 

- Άρθρο 4 παράγραφος 2 

- Άρθρο 6 παράγραφος 1 

- Άρθρο 9 

- Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 3 

- Άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχεία ζ)-ιβ) 

- Άρθρο 12 

- Άρθρο 15 

- Παράρτηµα I 

- Παράρτηµα II 

_____________ 




